
 

P6_TA(2006)0482 

Azzjoni tal-Komunità fil-qasam tal-Politika ta’ l-Ambjent Marittimu ***I 

Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni tal-Komunità fil-

qasam tal-Politika ta’ l-Ambjent Marittimu (Direttiva dwar l-Istrateġija Marittima) 

(COM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)) 

 

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2005)0505)1, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema 

Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0346/2005), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 

l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għas-Sajd (A6-0373/2006), 

1. Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 

temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni. 

                                                 
1  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU. 
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P6_TC1-COD(2005)0211 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-14 ta' Novembru 2006 bil-

ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li  

tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni tal-Komunità fil-qasam tal-Politika ta’ l-Ambjent 

Marittimu (Direttiva dwar l-Istrateġija Marittima) 

(Test b’relevanza għaż-ZEE) 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-

Artikolu 175(1) ta’ dan, 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew2, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni3, 

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat4, 

Billi: 

(1) L-ambjent marittimu huwa wirt prezzjuż li għandu jiġi protett, restawrat u ttrattat 

bħala tali bil-għan aħħari li jipprovdi oċeani u ibħra bijoloġikament diversi u dinamiċi 

li jkunu sikuri, nodfa, f’saħħithom u produttivi. 

(2)  L-Ewropa hija mdawra minn erba' ibħra - il-Mediterran, il-Baltiku, il-Baħar tat-

Tramuntana u l-Baħar l-Iswed; u minn żewġ oċeani - l-Atlantiku u l-Artiku. 

(3)  It-territorju fuq l-art tal-Komunità huwa fil-fatt magħmul minn peniżola li għandha 

kosti twal eluf ta' kilometri u t-territorju marittimu tal-Komunità huwa akbar minn 

dak ta' l-art. 

(4)  Jidher ċar li d-domanda li hemm għal riżorsi naturali u servizzi ekoloġiċi tal-baħar, 

bħalma huwa l-assorbiment ta' l-iskart, hija kbira wisq u l-Komunità teħtieġ li 

tnaqqas l-effett tagħha fuq l-ibħra, kemm fit-territorju Komunitarju kif ukoll lil 

hinn minnu. 

(5)  Minħabba s-sensittivitajiet partikolari ta' l-ekosistema tal-Baħar Baltiku, li 

jirriżultaw min-natura magħluqa u salmastra tiegħu, l-Istati Membri li jinsabu 

madwar il-Baltiku għandhom ifittxu li jindirizzaw bħala kwistjoni ta' urġenza t-

theddid partikolari għall-Baħar Baltiku, bħall-ewtrofikazzjoni, l-introduzzjoni ta' 

speċijiet invażivi u s-sajd żejjed. 

(6) Konformi mad-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta’ Lulju 2002 li tistabbilixxi s-Sitt Programm ta’ Azzjoni Ambjentali tal-

                                                 
2 ĠU C 185, 8.8.2006, p. 20. 
3 ĠU C 206, 29.8.2006, p. 5. 
4 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Novembru 2006. 
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Komunità5, strateġija tematika għall-protezzjoni u l-konservazzjoni ta’ l-ambjent 

marittimu kellu jiġi żviluppat, sa żmien tliet snin mill-adozzjoni ta’ dak il-Programm, 

bl-għanijiet ġenerali li tippromwovi użu sostenibbli ta’ l-ibħra u tikkonserva l-

ekosistemi marittimi. 

(7)  L-istrateġija tematika fuq l-ambjent tal-baħar - imsejsa fuq approċċ integrat - 

għandha tinkludi, kif jixraq, objettivi kwalitattivi u kwantitattivi u skedi ta' ħin li 

jippermettu li jiġu mqabbla u evalwata l-miżuri li ssir dispożizzjoni għalihom. 

Azzjonijiet li għandhom il-mira li jimplimentaw l-istrateġija għandhom ikunu 

konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Għandha ssir kunsiderazzjoni wkoll għaż-

żieda fil-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati u l-użu aħjar ta' l-istrumenti ta' 

finanzjar varji tal-Komunità, marbutin b'mod dirett jew indirett mal-ħarsien ta' l-

ambjent marittimu. 

(8)  L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' l-istrateġija għandhom ikollhom il-mira li 

jikkonservaw l-ekosistema. Dan l-approċċ għandu jikkunsidra zoni bijoġeografiċi 

bħala protetti, kif ukoll attivitajiet tal-bniedem li jkollhom impatt fuq l-ambjent 

marittimu. 

(9)  Jeħtieġ li jibqgħu jiġu stabbiliti miri bijoloġiċi u ambjentali u oqfsa ta' referenza li 

jqisu l-objettivi stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 

dwar il-konservazzjoni ta' ambjenti naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa6 (id-

Direttiva ta' l-Ambjenti Naturali), u tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 

Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma7, u ta' objettivi oħrajn li sar ftehim 

internazzjonali fuqhom. 

(10) Biex jiġi promoss użu sostenibbli ta’ l-ibħra u tikkonserva l-ekosistemi marittimi, 

għandha tingħata prijorità sabiex jinkiseb stat ambjentali tajjeb fl-ambjent marittimu 

tal-Komunità, it-tkomplija tal-protezzjoni u l-preservazzjoni ta’ dak l-ambjent, u l-

iżgurar li ma jkunx hemm iktar deterjorament. 

(11) Biex jintlaħqu dawk l-għanijiet, hemm bżonn ta' qafas leġiżlattiv trasparenti u 

koerenti, li tinkludi definizzjoni ta' stat ambjentali tajjeb u li hija marbuta mal-

prinċipju tal-Politika Komuni tas-Sajd, biex tipprovdi qafas ġenerali għal azzjoni u 

tippermetti li l-azzjoni meħuda tkun koordinata, u konsistenti, u integrata sew ma’ 

azzjonijiet marbuta ma’ leġiżlazzjoni oħra tal-Komunità kif ukoll ma’ ftehim 

internazzjonali.  

(12) Il-kundizzjonijiet, il-problemi u l-ħtiġijiet diversi tar-Reġjuni Marittimi varji li 

jiffurmaw l-ambjent marittimu fil-Komunità jeħtieġu soluzzjonijiet differenti u 

speċifiċi. Dik id-diversità għandha titqies fil-preparazzjoni, l-ippjanar u l-eżekuzzjoni 

tal-miżuri biex jintlaħaq stat ambjentali tajjeb fl-ambjent marittimu tal-Komunità fil-

qafas ta' Reġjuni u Sotto-Reġjuni Marittimi.  

(13) Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri li għandhom Reġjun tal-Baħar komuni 

għandhom jiżguraw li tiġi prodotta Strateġija għall-Baħar konġunta, waħda għal 

                                                 
5  ĠU  L 242, 10.9.2002, p. 1. 
6  ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru. 1882/2003 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1). 
7  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1. Direttiva kif emendata bid-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE (ĠU L 

331, 15.12.2001, p. 1). 
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kull reġjun jew sotto-reġjun għall-ilmijiet li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-

ġurisdizzjoni tagħhom. Kull Stat Membru għandu jiżviluppa Strateġija Marittima 

għall-ilmijiet Ewropej tiegħu li, filwaqt li tkun speċifika għall-ilmijiet tiegħu, tkun 

tirrifletti l-perspettiva ġenerali tar-Reġjun tal-Baħar partikolari. L-Istrateġiji Marittimi 

għandhom jirriżultaw fl-eżekuzzjoni ta’ programmi ta’ miżuri mfassla biex jilħqu stat 

ambjentali tajjeb. 

(14) Minħabba n-natura transkonfinanti ta’ l-ambjent marittimu, l-iżvilupp ta’ Strateġiji 

Marittimi għandu jkun koordinat għal kull Reġjun Marittimu. Peress li r-Reġjuni 

Marittimi huma kondiviżi kemm bejn Stati Membri kif ukoll ma’ pajjiżi terzi, l-Istati 

Membri għandhom jagħmlu l-almu tagħhom biex jiżguraw l-aktar koordinazzjoni 

mill-viċin possibbli ma’ l-Istati Membri kollha u l-pajjiżi oħrajn konċernati. Fejn hu 

prattiku u xieraq, strutturi istituzzjonali eżistenti stabbiliti f’Reġjuni Marittimi 

għandhom jintużaw biex jiżguraw tali koordinazzjoni. 

(15) Billi azzjoni fil-livell internazzjonali hija indispensabbli biex jintlaħqu dawk l-

għanijiet, din id-Direttiva għandha ttejjeb l-effettività tal-kontribut tal-Komunità taħt 

ftehimiet internazzjonali. 

(16)  Minħabba l-interazzjoni ta' l-interessi ta' nazzjonijiet tat-tbaħħir u tas-sajd u l-

bastimenti u l-attivitajiet tagħhom fl-ambjent marittimu, huwa imperattiv li jiġu 

kkoordinati l-isforzi biex l-ambjent tal-baħar jitħares mir-riskji assoċjati mat-

tħaddim ta' dawn il-bastimenti fir-Reġjun tal-Baħar ma' l-istat fejn ikun irreġistrat 

il-bastiment. Fejn il-bastimenti ta' pajjiżi terzi joperaw fir-Reġjun marittimu, l-Istati 

Membri għandhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom biex iħarsu l-ambjent marittimu 

fi ħdan il-qafas tal-korpi u l-istituzzjonijiet eżistenti. 

(17) Il-Komunità u l-Istati Membri huma parti għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 

dwar il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS) approvata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/392/KE8. L-

obbligi tal-Komunità u l-Istati Membri taħt dawk il-ftehim għandhom għalhekk 

jitqiesu bis-sħiħ f’din id-Direttiva. 

(18) Din id-Direttiva għandha wkoll issostni l-pożizzjoni qawwija meħuda mill-Komunità, 

fil-kuntest tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika approvata bid-Deċiżjoni tal-

Kunsill 93/626/KE9, dwar il-twaqqif tat-telfien tal-bijodiversità, waqt li tiżgura l-użu 

konservazzjonali u sostenibbli tal-bijodiversità marittima u dwar il-ħolqien ta’ netwerk 

globali ta’ żoni marittimi protetti sa l-2012. Barra dan, hi għandha tikkontribwixxi 

biex jintlaħqu l-għanijiet tas-Seba’ Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar 

id-Diversità Bijoloġika (CBD/COP7), li adottat programm elaborat ta’ ħidma dwar il-

bijodiversità marittima u kostali b’numru ta’ skopijiet, għanijiet u attivitajiet maħsuba 

biex iwaqqfu t-telfien tal-bijodiversità bijoloġika nazzjonali, reġjonali u globali u li 

jassiguraw il-kapaċità ta’ l-ekosistema marittima li ssostni l-provvista ta’ merkanzija u 

servizzi, u programm ta’ ħidma dwar żoni protetti bl-għan li jitwaqqfu u jinżammu 

sistemi nazzjonali u reġjonali rappreżentattivi ekoloġikament ta’ żoni marittimi 

protetti sa l-2012. L-obbligu li l-Istati Membri jiddeżinjaw żoni Natura 2000 taħt id-

Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali jagħmel kontribut importanti lil dan il-proċess. 

(19)  Approċċ razzjonali għandu jiġi definit għall-implimentazzjoni sħiħa tan-netwerk 

Natura 2000 fl-ambjent marittimu. Dan l-approċċ għandu jinkludi proposti għall-

adattament ta' l-annessi għad-Direttiva ta' l-Ambjenti Naturali relatati ma' ambjenti 

                                                 
8 ĠU L 179, 23.6.1998, p. 1. 
9 ĠU L 309, 13.12.1993, p. 1. 
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u speċijiet marittimi, u għandu japplika u jaġġusta dawk il-miżuri ta' 

instrumentazzjoni tekniċi u finanzjarji li huma neċessarji. 

(20) L-iżgurar ta' l-integrazzjoni ta' l-għanijiet ta' konservazzjoni, il-miżuri 

amministrattivi u l-attivitajiet ta' sorveljanza u evalwazzjoni mfasslin għal zoni 

marittimi protetti fl-Istrateġiji Marittimi hija kruċjali għall-kisba ta' l-għanijiet ta' 

din id-Direttiva. 

(21) Din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi għat-twettiq ta’ l-obbligi tal-Komunità u ta’ 

l-Istati Membri skond diversi ftehim internazzjonali rilevanti oħrajn li permezz 

tagħhom daħlu għal impenji importanti rigward il-protezzjoni ta’ l-ambjent marittimu 

mit-tniġġis: il-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni ta’ l-Ambjent Marittimu taż-Żona tal-

Baħar Baltiku, approvata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/157/KE10, il-Konvenzjoni dwar 

il-Protezzjoni ta’ l-Ambjent Marittimu tal-Grigal ta’ l-Atlantiku, approvata bid-

Deċiżjoni tal-Kunsill 98/249/KE11, u l-Anness V il-ġdid tagħha dwar il-Protezzjoni u l-

Konservazzjoni ta’ l-Ekosistemi u d-Diversità Bijoloġika taż-Żona Marittima u l-

Appendiċi III korrispondenti, approvata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/340/KE12, u 

tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni ta’ l-Ambjent Marittimu u r-Reġjun Kostali tal-

Mediterran, approvata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 77/585/KEE13, u l-emendi tagħha 

mill-1995, appruvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/802/KE14, kif ukoll  l-Protokoll 

tagħha dwar il-Protezzjoni tal-Baħar Mediterran mit-Tniġġis minn Sorsi Bbażati Fuq l-

Art, approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 83/101/KEE15.  

(22)  Huwa neċessarju li jkunu mistiedna l-pajjiżi tal-viċinanzi biex jipparteċipaw f'dan 

il-proċess u jiżviluppaw sħubiji magħhom, b'mod partikolari fil-Baħar Baltiku, fil-

Baħar Mediterran u fil-Baħar l-Iswed, waqt li jitqiesu, inter alia, l-inizjattivi ta' 

sħubija li tnedew fil-kuntest tas-Samit Dinji tan-Nazzjonijiet Uniti ta' l-2002 dwar l-

Iżvilupp Sostenibbli. 

(23)  Għandha titqies ukoll il-bijodiversità u l-potenzjal għal riċerka tal-baħar assoċjati 

ma' ambjenti fil-baħar fond lil hinn mir-reġjuni l-iktar imwarrba u għandu jingħata 

appoġġ, taħt programmi speċifiċi, għat-tfassil ta' studji xjentifiċi bil-għan li ssir 

karatterizzazzjoni aħjar ta' l-ekosistemi bil-baħar fond. 

(24)  Għal ħarsien effettiv ta' l-ambjent tal-baħar, l-Istati Membri għandhom joħolqu 

oqsfa u pjattaformi li jippermettu proċessar transsettorjali ta' kwistjonijiet tal-baħar. 

Għalhekk, l-iżvilupp ta' l-istat ta' l-ilmijiet tal-baħar m'għandux jitqies min-naħa 

ambjentali biss, iżda għandu jgħaqqad ix-xjenza naturali ma' l-iżvilupp ekonomiku, 

soċjali u amministrattiv taz-zona. 

(25) Peress li l-programmi ta’ miżuri mwettqa skond l-Istrateġiji Marittimi jkunu effettivi u 

kemm jista' jkun effettivi f'sens ta' spejjeż biss jekk ikunu maħsuba fuq il-bażi ta’ 

għarfien xjentifiku sod ta’ l-istat ta’ l-ambjent marittimu f’zona partikolari u mfassla 

viċin kemm jista’ jkun tal-bżonnijiet ta’ l-ilmijiet ikkonċernati fil-każ ta’ kull Stat 

Membru u fil-perspettiva ġenerali tar-Reġjun marittimu kkonċernat, huwa meħtieġ li 

jsiru dispożizzjonijiet għall-preparazzjoni f’livell nazzjonali ta’ qafas xieraq, inkluża 

                                                 
10 ĠU L 73, 16.3.1994, p. 19. 
11 ĠU L 104, 3.4.1998, p. 1. 
12 ĠU L 118, 8.5.2000, p. 44. 
13 ĠU L 240, 19.9.1977, p. 1.  
14  ĠU L 322, 14.12.1999, p. 32. 
15 ĠU L 67, 12.3.1983, p. 1. 
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riċerka marittima u operazzjonijiet ta' monitoraġġ, għat-tfassil ta’ politika b’mod 

infurmat. 

(26) Bħala l-ewwel pass f’dik il-preparazzjoni, l-Istati Membri li jmissu ma’ Reġjun 

Marittimu għandhom jagħmlu analiżi tal-karatteristiċi u l-funzjonijiet ta’ l-ilmijiet 

marittimi tagħhom, b’mod li jidentifikaw il-pressjonijiet u l-impatti predominanti fuq 

dawk l-ilmijiet, l-użu ekonomiku u soċjali tagħhom u l-ispiża tad-degradazzjoni ta’ l-

ambjent marittimu.  

(27) Fuq il-bażi ta’ tali analiżi, l-Istati Membri għandhom imbagħad jiddeterminaw għall-

ilmijiet Ewropej sett ta’ karatteristiċi li jikkostitwixxu stat ambjentali tajjeb. Għal 

dawn l-għanijiet, huwa xieraq li ssir dispożizzjoni għal termini li jiddeskrivu 

kwalitajiet ġeneriċi, kriterji dettaljati u standards li jridu jiġu żviluppati fil-futur qrib 

mill-Kummissjoni bil-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati kollha. 

(28)  Il-Komunità għandha toħloq il-kundizzjonijiet neċessarji sabiex tippermetti lill-Istati 

Membri jibbenefikaw mill-kwalità tar-riċerka u l-korp ta' għarfien magħmula mill-

universitajiet iddedikati għall-istudju tax-xjenzi marittimi. L-informazzjoni 

xjentifika u teknika meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' l-istadji varji maħluqa 

minn din id-Direttiva għandhom għalhekk jiġu miksuba minn sorsi affidabbli u 

għandha tkun garantita s-sostenibilità taz-zoni tal-kosta fejn is-soltu jinsabu dawn 

iċ-ċentri ta' tagħlim. 

(29)  L-appoġġ għal riċerka dwar l-ambjent tal-baħar għandu jkun parti mis-Seba' 

Programm ta' Qafas dwar ir-riċerka u l-iżvilupp (2007-2013). 

(30) Il-pass li jmiss biex jintlaħaq stat ambjentali tajjeb għandu jkun li jiġu stabbiliti miri 

ambjentali u programmi ta’ monitoraġġ għal valutazzjoni kontinwa, li jippermettu li l-

istat ta’ l-ilmijiet konċernati jiġi evalwat fuq bażi regolari. 

(31) Fuq il-bażi ta’ dawn l-oqsfsa, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jimplimentaw 

programmi ta’ miżuri maħsuba biex jilħqu stat ambjentali tajjeb fl-ilmijiet konċernati, 

filwaqt li jakkomodaw il-ħtiġijiet Komunitarji u internazzjonali eżistenti u l-ħtiġijiet 

tar-Reġjun Marittimu konċernat. 

(32) Minkejja li hu xieraq, meta titqies il-preċiżjoni tal-punt fokali meħtieġ, li dawk il-passi 

li jittieħdu mill-Istati Membri, huwa essenzjali, sabiex tkun żgurata l-koeżjoni ta’ l-

azzjoni madwar il-Komunità kollha u fir-rigward ta’ l-impenji f’livell globali, li kemm 

il-qafas preparatorju kif ukoll il-programmi ta’ miżuri jkunu soġġetti għall-

approvazzjoni mill-Kummissjoni. 

(33)  L-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-immaniġġjar tal-programmi ta' miżuri jistgħu 

jeħtieġu spiża sostanzjali. Meta wieħed iqis li l-programmi ta' miżuri huma l-mezz 

kif jistgħu jintlaħqu l-objettivi ta' din id-Direttiva, il-Komunità għandha 

tikkontribwixxi għan-nefqa ta' l-Istati Membri waqt il-preparazzjoni, l-

implimentazzjoni u l-koordinazzjoni ta' dawk il-programmi. 

(34) Għall-finijiet ta’ ġustizzja u fattibilità, huwa xieraq li jsiru dispożizzjonijiet għall- 

każijiet fejn ikun impossibbli għal Stat Membru li jilħaq il-livell ta’ ambizzjoni tal-

miri ambjentali stabbiliti. 

(35) F’dak il-kuntest hu neċessarju li ssir dispożizzjoni għal żewġ tipi ta’ każi speċjali. L-

ewwel wieħed jikkonċerna sitwazzjoni fejn ikun impossibbli għal Stat Membru li 

jilħaq il-miri ambjentali stabbiliti minħabba azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni min-naħa 
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ta’ pajjiż ieħor, kawżi naturali jew force majeure, jew minħabba azzjonijiet li dak l-

Istat Membru jkun ħa hu stess għal raġunijiet ta’ interess pubbliku li kienu meqjusa li 

jissuperaw l-impatt negattiv fuq l-ambjent. Huwa xieraq li l-Istati Membri jitħallew 

jieħdu miżuri ad hoc f’tali każijiet minflok il-miżuri integrati fil-programm ta’ miżuri 

tagħhom. Miżuri ad hoc għandhom ikunu mfassla biex ma jħallux aktar deterjorament 

fl-istatus ta’ l-ilmijiet marittimi affettwati u biex itaffu l-impatt ħażin fuq ir-Reġjun 

Marittimu konċernat. 

(36) It-tieni tip ta’ każ speċjali huwa fejn Stat Membru jidentifika kwistjoni li għandha 

impatt fuq l-istatus ambjentali ta’ l-ilmijiet marittimi Ewropej tiegħu, anke forsi tar-

Reġjun Marittimu konċernat kollu, iżda li ma tistax tiġi solvuta b’miżuri meħuda fil-

livell nazzjonali. F’tali każijiet, għandha ssir dispożizzjoni biex il-Kummissjoni tiġi 

infurmata fil-qafas tas-sottomissjoni ta’ programmi ta’ miżuri. 

(37) Madankollu, huwa meħtieġ li l-flessibilità introdotta għall-każijiet speċjali tkun 

soġġetta għal kontroll f’livell Komunitarju. Rigward l-ewwel tip ta’ każ, huwa 

għalhekk xieraq li, matul il-valutazzjoni li trid issir mill-Kummissjoni qabel tapprova 

l-programm ta’ miżuri, tingħata l-attenzjoni dovuta lill-effikaċja ta’ kwalunkwe miżura 

ad hoc meħuda. Barra dan, f’każijiet fejn l-Istat Membru jirreferi għal azzjoni meħuda 

għal raġunijiet ta’ importanza akbar fl-interess pubbliku, il-Kummissjoni għandha 

tiżgura li kwalunkwe modifika jew alterazzjoni li ssir lill-ambjent marittimu bħala 

konsegwenza ma jeskludux jew jikkompromettux b’mod permanenti l-kisba ta’ stat 

ambjentali tajjeb fir-Reġjun Marittimu konċernat.  

(38) Fir-rigward tat-tieni tip ta’ każ speċjali, il-Kummissjoni għandha, qabel tapprova l-

programm ta’ miżuri, tikkunsidra l-validità tal-pożizzjoni meħuda mill-Istat Membru 

konċernat, jiġifieri, li l-miżuri meħuda fil-livell nazzjonali ma jkunux biżżejjed, u li 

għalhekk l-azzjoni f’livell Komunitarju hija meħtieġa. 

(39) Minħabba n-natura dinamika ta’ l-ekosistemi marittimi u tal-varjabilità naturali 

tagħhom, u l-fatt li l-pressjonijiet u l-impatti fuqhom ikunu se jvarjaw bl-evolviment 

ta’ tipi differenti ta’ attività tal-bniedem u l-impatt tat-tibdil fil-klima, huwa essenzjali 

li jingħaraf li d-definizzjoni ta’ stat ambjentali tajjeb hija dinamika u flessibbli u trid 

tiġi adattata maż-żmien. B’hekk, huwa xieraq li l-protezzjoni ta’ l-ambjent marittimu 

tkun flessibbli u adattabbli. Għalhekk huwa neċessarju li ssir dispożizzjoni għall- 

aġġornar ta’ l-Istrateġiji Marittimi fuq bażi regolari. 

(40) Hu neċessarju wkoll li ssir dispożizzjoni għall-pubblikazzjoni ta’ programmi ta’ 

miżuri u aġġornamenti tagħhom, u għal rapporti interim li għandhom jiġu ppreżentati 

lill-Kummissjoni, u li jiddeskrivu l-progress fl-implimentazzjoni tal-programm.  

(41) Biex jiġi żgurat l-involviment attiv tal-pubbliku ġenerali fit-twaqqif, l-

implimentazzjoni u l-aġġornament ta’ l-Istrateġiji Marittimi, huwa meħtieġ li tingħata 

informazzjoni xierqa dwar l-elementi differenti tal-Istrateġiji Marittimi, jew l-

aġġornamenti relatati magħhom, kif ukoll, meta jintalbu, dokumenti u informazzjoni 

ta’ sfond rilevanti użati għall-iżvilupp ta’ l-Istrateġiji Marittimi. 

(42) Huwa xieraq li l-Kummissjoni għandha tippreżenta l-ewwel rapport ta’ evalwazzjoni 

dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva sa sentejn minn meta tirċievi l-programmi 

ta’ miżuri kollha u, fi kwalunkwe każ, sa mhux aktar tard mill-2017. Rapporti 

sussegwenti mill-Kummissjoni għandhom jiġu ppubblikati kull sitt snin minn dakinhar 

’il quddiem. 
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(43) Għandha ssir dispożizzjoni għall-adozzjoni ta’ adattamenti ta’ standards għall-

valutazzjoni ta’ l-istatus ta’ l-ambjent marittimu, monitoraġġ, miri ambjentali u ta’ 

formati tekniċi għall-finijiet ta’ trasmissjoni u pproċessar ta’ data sabiex ikunu 

kompatibbli mad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... li 

jistabbilixxi infrastruttura għall-informazzjoni Spazjali fil-Komunità Ewropea 

(INSPIRE)16. 

(44) Miżuri li jirregolaw l-immaniġġjar tas-sajd jistgħu jittieħdu, inter alia, fil-kuntest tal-

Politika Komuni tas-Sajd, kif stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli tar-

riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni tas-Sajd17,  ibbażata fuq pariri xjentifiċi, u 

għalhekk huma indirizzati wkoll minn din id-Direttiva. Il-kontroll tar-rimi u l-

emissjonijiet li jirriżultaw mill-użu ta’ materjal radjuattiv huwa regolat mill-Artikoli 

30 u 31 tat-Trattat Euratom u għalhekk m’hux indirizzat minn din id-Direttiva. 

(45)  Riformi futuri tal-Politika Komuni tas-Sajd għandhom iqisu l-impatti ambjentali 

tas-sajd u l-objettivi ta' din id-Direttiva. 

(46) Billi l-għanijiet ta’ l-azzjoni li għandha tittieħed ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-

Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta’ l-azzjoni, jintlaħqu 

aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-

prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. F’konformità mal-

prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil 

hinn minn dak li hu neċessarju biex jintlaħqu dawn għanijiet. 

(47)  Azzjoni ta' l-Istati Membri għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju tal-prekawzjoni 

u fuq approċċ imsejjes fuq l-ekosistema. 

(48) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tħares il-prinċipji rikonoxxuti 

b’mod partikulari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. B’mod 

partikulari, din tfittex li tippromwovi l-integrazzjoni fl-oqsma ta’ politika tal-

Komunità ta’ livell għoli ta’ protezzjoni ambjentali u titjib fil-kwalità ambjentali 

konformi mal-prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli kif stipulat fl-Artikolu 37 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. 

(49) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati 

skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-

proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ l-implimentazzjoni ta’ poteri konferiti fuq il-

Kummissjoni18, 

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA: 

Kapitolu I 

Dispożizzjonijiet ġenerali 

Artikolu 1 

                                                 
16  ĠU ... 
17  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.  
18 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 

22.7.2006, p. 11). 
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Suġġett 

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas li fih l-Istati Membri għandhom jinkisbu stat ambjentali 

tajjeb fl-ambjent marittimu sa mhux aktar tard mis-sena 2017 u jieħdu miżuri li: 

(a)  iħarsu u jippreservaw l-ambjent marittimu jew jippermettu l-irkupru tiegħu jew, fejn 

ikun applikabbli, jerġgħu jġibu bħal qabel il-proċess u l-istruttura tal-bijodiversità 

marittima u ta' l-ekosistemi marittimi; 

(b)  jipprevjenu u jaqtgħu t-tniġġis fl-ambjent marittimu sabiex jiżguraw li ma jkun 

hemm l-ebda impatt sinifikanti fuq il-bijodiversità marittima, l-ekosistemi marittimi, 

is-saħħa tal-bniedem jew l-użu leġittimu tal-baħar jew riskji sinifikanti għalihom; 

(c)  jillimitaw l-użu ta' servizzi u prodotti marittimi u attivitajiet oħrajn fl-ambjent 

marittimu għal livelli li huma sostenibbli u li ma jikkompromettux l-użu u l-

attivitajiet ta' ġenerazzjonijiet futuri u lanqas il-kapaċità ta' ekosistemi marittimi li 

jirreaġixxu għal bidliet naturali jew ikkaġunati mill-bniedem. 

Artikolu 2 

Kamp ta’ applikazzjoni 

Din id-Direttiva hija applikabbli għall-ilmijiet marittimi Ewropej kollha u għandha tqis il-

ħtieġa li tkun żgurata l-kwalità ta' l-ambjent marittimu ta' Stati assoċjati u applikanti. 

Artikolu 3 

Obbligi, impenji u inizjattivi eżistenti 

Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr ħsara għal:  

(a)  obbligi, impenji u inizjattivi eżistenti ta' l-Istati Membri, jew tal-Komunità, fuq livell 

Komunitarju jew internazzjonali fir-rigward tal-ħarsien ambjentali fl-ilmijiet 

marittimi Ewropej; u 

(b)  il-kompetenza ta' Stati Membri fl-istrutturi istituzzjonali internazzjonali eżistenti. 

Artikolu 4 

Tifsiriet 

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva: 

(1)  'Ilmijiet marittimi Ewropej' għandha tfisser:  

-  l-ilmijiet Ewropej kollha fuq in-naħa lejn il-baħar tal-linja ta' bażi minn fejn 

il-wisa' ta' l-ilmijiet territorjali jiġu mkejla, estiż sal-limitu ta' barra taz-zona 

koperta mis-sovranità jew ġurisdizzjoni ta' Stati Membri, inkluż il-qiegħ ta' 

dawk l-ilmijiet u l-ħamrija ta' taħt il-wiċċ tagħhom; u 

-  l-ilmijiet tal-marea kollha - jew fl-Istati Membri jew biswithom - li minnhom 

titkejjel id-distanza ta' l-ilmijiet territorjali, u kwalunkwe art jew qiegħ tal-

baħar miksija kontinwament jew minn żmien għall-ieħor b'dawk l-ilmijiet; 

(2)  'stat ambjentali' għandha tfisser l-istat ġenerali ta' l-ambjent ta' l-ilmijiet 

ikkonċernati, filwaqt li jitqiesu: 

(a)  l-istruttura, il-funzjoni u l-proċessi ta' l-ekosistemi marittimi kostitwenti; u 

(b)  il-komponenti, il-kondizzjonijiet u l-fatturi, kemm jekk akustiċi, bijoloġiċi, 

kimiċi, klimatiċi, ġeografiċi, ġeoloġiċi, fiżiċi jew fiżjografiċi, li jinteraġixxu u 

li jiddeterminaw il-kundizzjoni, il-produttività, il-kwalità u l-istat ta' l-

ekosistemi marittimi msemmija f'punt (a). 

Il-komponenti, il-kondizzjonijiet u l-fatturi msemmija f'punt (b) jinkludu 

dawk li jinħolqu bħala riżultat ta' attivitajiet tal-bniedem, irrispettivament 

minn jekk attivitajiet bħal dawn iseħħux fl-ilmijiet marittimi Ewropej 

inkwistjoni jew le; 

(3)  'stat ambjentali tajjeb' għandha tfisser l-istat ta' l-ambjent meta: 

(a)  l-istruttura, il-funzjoni u l-proċessi ta' l-ekosistemi marittimi kostitwenti 

jippermettu lil dawn l-ekosistemi biex jiffunzjonaw fil-mod ta' manteniment 
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proprju naturali tagħhom. L-ekosistemi marittimi iżommu l-kapaċità naturali 

tagħhom li jirkupraw minn bidla usa' fil-klima; 

(b)  l-attivitajiet kollha tal-bniedem ġewwa u barra z-zona kkonċernata huma 

mmaniġġjati b'mod li jagħmel il-pressjoni kollettiva tagħhom fuq l-

ekosistemi marittimi kompatibbli ma' stat ambjentali tajjeb. Attivitajiet tal-

bniedem fl-ambjent marittimu m'għandhomx jaqbżu livelli li huma 

sostenibbli fuq skala ġeografika xierqa għal skopijiet ta' evalwazzjoni. 

Jinżamm il-potenzjal għal użu u għal attivitajiet ta' ġenerazzjonijiet futuri fl-

ambjent tal-baħar;  

(c)  il-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar huma mħarsa, id-deterjorazzjoni 

tagħhom hija evitata, l-irkupru huwa possibbli u fejn ikun possibbli, il-

funzjonijiet, il-proċessi u l-istruttura tagħhom jerġgħu jsiru bħal qabel; 

(d)  it-tniġġis u l-enerġija, inkluż l-istorbju, fl-ambjent tal-baħar jitnaqqsu b'mod 

stabbli sabiex jiġi żgurat li l-impatt fuq jew ir-riskji għall-bijodiversità 

marittima, l-ekosistemi marittimi, is-saħħa tal-bniedem jew l-użu leġittimu 

tal-baħar jiġu minimizzati; u 

(e)  il-kundizzjonijiet kollha elenkati fl-Anness -I huma ssodisfati; 

(4)  'tniġġis' għandha tfisser l-introduzzjoni diretta jew indiretta, bħala riżultat ta' 

attività tal-bniedem, ta' sustanza jew enerġija, inkluż l-istorbju, fl-ambjent tal-baħar 

li jirriżulta jew jista' jirriżulta f'effetti ta' ħsara bħal ħsara għal bijodiversità tal-

baħar u għal ekosistemi tal-baħar, periklu għas-saħħa tal-bniedem u xkiel għall-użu 

leġittimu tal-baħar; 

(5)  'zoni marittimi protetti' għandha tfisser zoni fejn għandhom ikunu limitati jew 

ipprojbiti attivitajiet identifikati bħala li qed jeżerċitaw pressjoni importanti u/jew 

impatt fuq l-ambjent marittimu. Zoni marittimi protetti huma identifikati minn Stati 

Membri waqt il-fażi ta' preparazzjoni ta' l-Istrateġija marittima, u jappartjenu għal 

sistema ta' ppjanar ta' l-ispazju marittimu li hija konsistenti fuq livell tal-Komunità, 

reġjonali hew sub-reġjonali, u bi qbil ma' impenji internazzjonali li għalihom il-

Komunità hija parti. 

Artikolu 5 

Reġjuni u Sotto-Reġjuni Marittimi 

1. L-Istati membri għandhom jimplimentaw din id-Direttiva b'referenza għal dawn ir-

Reġjuni Marittimi li ġejjin: 

(a) il-Baħar Baltiku; 

(b) l-Oċean Atlantiku tal-Grigal; 

(ċ) il-Baħar Mediterran; 

(d)  il-Baħar l-Iswed. 

2. L-Istati Membri jistgħu, biex jikkunsidraw l-ispeċifiċitajiet ta’ zona partikulari, 

jimplimentaw din id-Direttiva b’referenza għas-suddiviżjonijiet ta’ l-ilmijiet marittimi 

imsemmija fil-paragrafu 1, sakemm dawn is-suddiviżjonijiet jkunu delimitati b’mod 

konsistenti mal-ftehim internazzjonali u kompatibbli mas-Sotto-Reġjuni Marittimi li ġejjin:  

(a) fl-Atlantiku tal-Grigal: 

(i) fil-Baħar tat-Tramuntana l-Kbir, inklużi l-Kattegat, il-Kanal Ingliż, l-ilmijiet 

marittimi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-Belġju, id-Danimarka, 
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Franza, il-Ġermanja, l-Olanda, l-Iżvezja u r-Renju Unit; 

(ii) fl-Ibħra Ċeltiċi, l-ilmijiet marittimi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta’ l-

Irlanda u tar-Renju Unit; 

(iii) fil-Bajja ta’ Biscay u l-Kosta ta’ l-Iberja, l-ilmijiet marittimi taħt is-sovranità 

jew il-ġurisdizzjoni ta’ Franza, il-Portugall u Spanja; 

(iv) fl-Oċean Atlantiku, l-ilmijiet marittimi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-

Portugall li jdawru l-Azores u l-Madejra, u ta’ Spanja, li jdawru l-Gżejjer 

Kanarji; 

(b) fil-Mediterran: 

(i) fil-Baħar Mediterran tal-Punent, l-ilmijiet marittimi taħt is-sovranità jew il-

ġurisdizzjoni ta’ Spanja, Franza u l-Italja; 

(ii) fil-Baħar Adrijatiku, l-ilmijiet marittimi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni 

ta’ l-Italja, is-Slovenja u l-Kroazja; 

(iii) fil-Baħar Jonju, l-ilmijiet marittimi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-

Greċja, l-Italja u Malta; 

(iv) fil-Baħar Eġew u tal-Lvant, l-ilmijiet marittimi taħt is-sovranità jew 

ġurisdizzjoni tal-Greċja u Ċipru. 

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe suddiviżjoni sad-data 

speċifikata fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 30(1). 

3.  Għal kull Reġjun Marittimu l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiksbu stat 

ambjentali tajjeb fl-ilmijiet marittimi Ewropej f'dak ir-Reġjun sa mhux aktar tard mill-

2017, permezz ta' l-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta' strateġija marittima unika għal 

dak ir-Reġjun, skond id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. 

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-unitajiet ta' mmaniġġjar fl-ilmijiet marittimi 

Ewropej tagħhom fir-rigward ta' kull Reġjun jew Sottoreġjun Marittimu. L-unitajiet ta' 

mmaniġġjar għandhom, fejn xieraq, iqisu l-unitajiet ta' mmaniġġjar, monitoraġġ u ta' 

referenza eżistenti, u għandhom jiġu identifikati minn koordinazzjonijiet fl-Istrateġija 

Marittima  relevanti. 

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe unità ta' immaniġjar 

sad-data speċifikata fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 30(1). 

Artikolu 6 

Strateġiji Marittimi  

1.  L-Istati Membri għandhom jiksbu l-istat ambjentali tajjeb billi jistabbilixxu u 

jimplimentaw Strateġiji għall-Baħar. 

2. Stati Membri li jaqsmu bejniethom Reġjun tal-Baħar għandhom jiżguraw li 

tinħoloq Strateġija għall-Baħar unika u konġunta għal kull reġjun jew sottoreġjun għall-

ilmijiet f'dak ir-reġjun li jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tagħhom. Kull Stat 

Membru għandu, fir-rigward ta’ kull Reġjun Marittimu konċernat, jiżviluppa Strateġija 

Marittima għall-ilmijiet marittimi Ewropej tiegħu f’konformità mal-pjan ta’ azzjoni li ġej: 
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(a) Preparazzjoni: 

(i) valutazzjoni inizjali, li trid titlesta sa ...*, ta’ l-istat ambjentali kurrenti ta’ l-

ilmijiet konċernati u l-impatt ambjentali ta’ l-attivitajiet tal-bniedem fuq dan, 

skond l-Artikolu 10; 

(ii) determinazzjoni, li trid tiġi stabbilita sa ...*, ta’ l-istat ambjentali tajjeb ta’ l-

ilmijiet konċernati, skond l-Artikolu 11(1); 

(iii) it-twaqqif, sa ...**, ta’ serje ta’ miri ambjentali, skond l-Artikolu 12(1); 

(iv) it-twaqqif u l-implimentazzjoni, sa ...** ħlief fejn speċifikat mod ieħor fil-

leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti, ta’ programm ta’ monitoraġġ għall-

valutazzjoni kontinwa u aġġornamenti regolari tal-miri, skond l-Artikolu 13(1);  

(b) Programmi ta’ miżuri:  

(i) l-iżvilupp, sa mhux aktar tard mill-2012, ta’ programm ta’ miżuri maħsub biex 

jikseb stat ambjentali tajjeb, skond l-Artikolu 16(1), (3) u (5); 

(ii) id-dħul fis-seħħ tal-programm previst fil-punt (i), sa mhux aktar tard mill-2014, 

skond l-Artikolu 16(8). 

3.  Fejn Stati Membri, li jaqsmu Reġjun jew Sottoreġjun Marittimu partikulari, 

jifthiemu li jimplimentaw il-passi msemmija fil-paragrafu 2, punti (a) u (b) aktar malajr 

milli indikat, dawn għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-iskeda ta' żmien riveduta 

tagħhom u jipproċedu skond il-każ. 

Dawk l-Istati Membri għandhom jirċievu appoġġ xieraq mill-Unjoni Ewropea għall-isforzi 

akbar tagħhom biex itejbu l-ambjent billi jagħmlu z-zona, zona pilota. 

Id-dispożizzjonijiet fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 m'għandhomx iwaqqfu kwalunkwe 

Stat Membru milli jżomm jew jintroduċi miżuri protettivi aktar stretti.  

4.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi xierqa biex jiżguraw li l-passi 

msemmija fil-paragrafu 2 fir-rigward ta' l-Artikoli 10, 11, 12, 13 u 16 jiġu żviluppati u 

implimentati skond kif stabbilit fl-Artikolu 8 u b'mod li jwassal għal Strateġija Marittima 

unika u konġunta għal kull Reġjun u rappurtaġġ konġunt dwar il-komponenti speċifikati 

f'dawn l-Artikoli. 

Għal kull Reġjun Marittimu, l-Istat Membru jew l-awtorità kompetenti għandu jippreżenta 

fi żmien tliet xhur ir-rapport lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri kkonċernati. 

5.  Ir-reġjun marittimu tal-Baħar Baltiku jista' jkun zona pilota sabiex tiġi 

implimentata l-istrateġija marittima. Il-Pjan ta' Azzjoni tal-Baħar Baltiku li jmiss mill-

Kummissjoni ta' Ħelsinki (HELCOM) jaf ikun riżors utli fl-użu tal-Baħar Baltiku għal dan 

il-għan. 

Programm ta' miżuri komuni għar-reġjun marittimi tal-Baħar Baltiku skond l-Artikolu 

16(1)(a) u (b) għandu jiġi żviluppat mill-Istati Membri fir-reġjun, sa mhux aktar tard mill-

2010, sabiex jinkiseb stat ambjentali tajjeb fir-reġjun tal-Baħar Baltiku. 

                                                 
*  Sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
**  3 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Artikolu 7 

Zoni protetti tal-baħar 

1.  Fl-istrateġiji tagħhom, l-Istati Membri għandhom jistipulaw miżuri għall-ħarsien 

ta' zoni, skond ir-Reġjun u s-Sottoreġjun, speċifikati bħala "zoni marittimi protetti". 

Bħala parti mill-istrateġiji tagħhom għal kull reġjun u sottoreġjun, l-Istati Membri 

għandhom, jekk ikun hemm bżonn, jieħdu wkoll miżuri biex jistabbilixxu riżervi naturali 

tal-baħar magħluqa bil-għan li jipproteġu u jippreservaw l-ekosistemi u l-bijodiversità tal-

baħar li huma l-aktar vulnerabbli. 

2.  Stat Membru li jkun qed jistabbilixxi programm ta' miżuri għandu jinkludi fost il-

miżuri fil-programm tiegħu l-użu ta' miżuri ta' protezzjoni ta' spazju, inklużi iżda mhux 

biss l-użu ta' zoni speċjali ta' konservazzjoni skond id-Direttiva 92/43/KEE, l-użu ta' zoni 

ta' protezzjoni speċjali skond id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar 

il-konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi (id-Direttiva dwar l-Għasafar)19, u zoni marittimi 

protetti kif miftiehem fid-Deċiżjoni VII/5 tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni dwar 

id-Diversità Bijoloġika, kif ukoll dawk li jirriżultaw minn kwalunkwe ftehim internazzjonali 

jew reġjonali oħra li l-Komunità hija parti minnhom. 

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn iz-zoni jikkontribwixxu għal netwerk 

koerenti u rappreżentattiv ta' zoni marittimi protetti sa mhux aktar tard mill-2012. In-

network għandu jinkludi zoni ta' daqs suffiċjenti li huma protetti b'mod sħiħ mill-użu għal 

estrazzjoni ta' kull tip, biex iħarsu, fost affarijiet oħra, il-postijiet fejn ibid, jitrabba u jiekol 

il-ħut, u biex jippermettu li jiġu miżmuma jew li jiġu rkuprati l-integrità, l-istruttura u t-

tħaddim ta' ekosistemi. 

4.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu reġistru jew aktar għal zoni marittimi 
. 

5.  Il-pubbliku għandu jkollu aċċess għall-informazzjoni fir-reġistru(i). 

6.  Ir-reġistru(i) taz-zoni  marittimi protetti għal kull Reġjun jew Sottoreġjun Marittimu 

għandu jiġi revedut u aġġornat.  

Artikolu 8 

Koperazzjoni u koordinazzjoni ma' pajjiżi terzi 

1. Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, Stati Membri b’ilmijiet marittimi fl-istess Reġjun 

jew Sottoreġjun Marittimu għandhom jikkoperaw u jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom. 

Fejn prattiku u xieraq, l-Istati Membri għandhom jużaw strutturi istituzzjonali eżistenti 

stabbiliti f’dak ir-Reġjun jew Sottoreġjun tal-Baħar u, sa fejn ikun possibbli, il-programmi u 

l-attivitajiet adottati hemm, li għandhom isiru fihom aġġustamenti xierqa, partikolarment 

bil-ħsieb li jiġu konformi ma’ l-Artikolu 22. 

2. Għall-fini ta’ twaqqif u implimentazzjoni ta' Strateġija Marittima, Stati Membri 

għandhom jagħmlu kull sforz biex jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom ma’: 

(a)  pajjiżi terzi li għandhom sovranità jew ġurisdizzjoni fuq zoni marittimi fir-Reġjun 

                                                 
19  ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 807/2003 

(ĠU L 122, 16.5.2003, p. 36). 
 3 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Marittimu konċernat; 

(b)  pajjiżi terzi li l-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom joperaw fir-Reġjun Marittimu 

konċernat; u 

(c)  pajjiżi terzi li ma jmissux mal-baħar iżda li għandhom fuq it-territorji tagħhom 

punti jew sorsi diffużi ta' tniġġis li huwa trasferit lejn ir-Reġjun Marittimu 

konċernat permezz ta' xmajjar jew bl-atmosfera. 

F’dak il-kuntest, Stati Membri għandhom, sa fejn ikun possibbli, jibnu fuq programmi u 

attivitajiet eżistenti żviluppati fil-qafas ta’ strutturi li ħerġin minn ftehim internazzjonali. 

Fil-kuntest ta' ftehim internazzjonali u reġjonali, li l-Komunita' kkonkludiet ma' 

organizzazzjonijiet u pajjiżi terzi li għandhom sovranità jew ġurisdizzjoni: 

-  fuq ilmijiet li għandhom konfini ma' ilmijiet marittimi Ewropej, 

-  fuq vapuri li joperaw f'ilmijiet marittimi Ewropej u  

-  fuq art li tista' tikkawża tniġġis ta' ilmijiet marittimi Ewropej,  

l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jippromwovu l-adozzjoni ta' miżuri u 

programmi għal strateġiji għall-baħar skond id-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli II u III. 

3.  Il-Kummissjoni għandha, sa l-2007, tistabbilixxi qafas regolatorju, li jiffoka fuq il-

kriterji ambjentali, sabiex tiżgura li l-partijiet interessati kollha qed jiġu konsultati qabel 

proġetti ta' infrastruttura kbar fl-ambjent tal-baħar. 

4.  Appoġġ mill-Unjoni Ewropea, eżempju taħt il-Politika Agrikola Komuni, tista' 

tingħata biss lil partijiet interessati li jistgħu juru li l-attivitajiet tagħhom juru bilanċ f'sens 

ta' nutrijenti, i.e. li m'humiex miżgħuda bi ħruġ ta' nutrijenti fuq skala kbira f'reċipjenti ta' 

l-ilma. 

Artikolu 9 

Awtoritajiet nazzjonali kompetenti 

1. L-Istati Membri għandhom, sad-data speċifikata fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 

30(1), jaħtru għal kull Reġjun Marittimu konċernat l-awtorità kompetenti ghall-

implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva fir-rigward ta’ l-ilmijiet marittimi Ewropej tagħhom. 

Sa sitt xhur minn dik id-data, L-Istati Membri għandhom jibgħatu lill-Kummissjoni lista ta’ l-

awtoritajiet kompetenti maħtura, flimkien mal-punti ta’ informazzjoni elenkati fl-Anness II. 

Fl-istess ħin, l-Istati Membri għandhom jibgħatu lill-Kummissjoni lista ta’ l-awtoritajiet 

nazzjonali kompetenti u tal-korpi internazzjonali kollha rilevanti li jipparteċipaw fihom.  

2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b’kull tibdil fl-informazzjoni 

pprovduta f’konformità mal-paragrafu 1 sa tliet xhur minn mindu tali bidla tidħol fis-seħħ.  

Kapitolu II 

Strateġiji Marittimi: Preparazzjoni 
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Artikolu 10 

Valutazzjoni 

1. Għal kull Reġjun Marittimu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu evalwazzjoni inizjali 

ta’ l-ilmijiet marittimi Ewropej tagħhom, li tinkludi dawn li ġejjin: 

(a) analiżi tal-karatteristiċi essenzjali, il-funzjonijiet u l-istat ambjentali kurrenti ta’ dawk 

l-ilmijiet, ibbażata fuq il-lista mhux eżawrjenti ta’ l-elementi stabbiliti fit-Tabella 1 ta’ 

l-Anness III, u li tkopri t-tipi ta’ ambjenti naturali, il-komponenti bijoloġiċi, il-

karatteristiċi fiżjokimiċi u l-idromorfoloġija; 

(b) analiżi tal-pressjonijiet u l-impatti predominanti, inkluża l-attività tal-bniedem, fuq l-

istat ambjentali ta’ dawk l-ilmijiet li: 

(i)  hija bbażata fuq il-lista mhux eżawrjenti ta’ l-elementi stabbilita fit-Tabella 2 

ta’ l-Anness III; 

(ii)  tkopri l-effetti kumulattivi u sinerġetiċi, kif ukoll xejriet li jintlemħu; u 

(iii)  tqies l-evalwazzjonijiet rilevanti li ġew imfassla skond il-leġiżlazzjoni 

Ewropea eżistenti; 

(ċ) analiżi ekonomika u soċjali ta’ l-użu tagħhom u ta’ l-ispiża tad-degradazzjoni ta’ l-

ambjent marittimu. 

2. L-analiżi msemmija fil-paragrafu 1 għandha tqis elementi li jirrigwardaw ilmijiet 

kostali, tranżizzjonali u territorjali koperti mid-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 

2000/60/KE kif ukoll id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-

21 ta’ Mejju 1991 dwar it-trattament ta’ l-ilma urban mormi20, id-Direttiva 2006/7/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Frar 2006 dwar l-immaniġġjar tal-kwalità ta’ l-

ilma għall-għawm21 u d-Direttiva .../.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar 

l-istandards tal-kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika dwar l-ilma u li temenda d-

Direttiva 2000/60/KE22, sabiex jipproduċu evalwazzjoni komprensiva ta’ l-istat ta’ l-ambjent 

marittimu. 

3.  Għal kull Reġjun Marittimu, l-Istati Membri li jippreparaw evalwazzjonijiet skond 

il-paragrafu 1 għandhom, permezz ta' koordinazzjoni stabbilita skond l-Artikolu 6(3), 

jagħmlu kull sforz biex jiżguraw li: 

(a)  il-metodoloġiji tagħhom ta’ evalwazzjoni jkunu konsistenti bejn l-Istati Membri fl-

istess Reġjun; 

(b)  jiġu kkunsidrati l-impatti transkonfinali u l-karatteristiċi transkonfinali; u 

(c)  jiġu kkunsidrati l-opinjonijiet ta’ l-Istati Membri fl-istess Reġjun Marittimu. 

4.  Data u informazzjoni li jirriżultaw mill-evalwazzjoni inizjali għandhom isiru 

disponibbli għall-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, kif ukoll għall-organizzazzjonijiet u l-

konvenzjonijiet reġjonali rilevanti responsabbli mill-ambjent marittimu u mis-sajd, mhux 

                                                 
20  ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru. 

1882/2003. 
21  ĠU L 64, 4.3.2006, p. 37. 
22  ĠU ... 
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iktar tard minn tliet xhur wara li tkun tlestiet dik l-evalwazzjoni, għall-użu 

f'evalwazzjonijiet marittimi pan-Ewropej b’mod partikolari r-reviżjoni ta’ l-istat ta’ l-

ambjent marittimu fil-Komunità skond l-Artikolu 23(3)(b). 

Artikolu 11 

Determinazzjoni ta’ status ambjentali tajjeb 

1. B’referenza għall-evalwazzjoni inizjali magħmula skond l-Artikolu 10(1), l-Istati 

Membri għandhom, fir-rigward ta’ kull Reġjun tal-Baħar konċernat, jiddeterminaw għall-

ilmijiet tal-baħar Ewropej sett ta’ karatteristiċi speċifiċi għal stat ambjentali tajjeb, fuq il-bażi 

tad-deskritturi kwalitattivi ġeneriċi, tal-kriterji u ta’ l-istandards previsti fl-Annessi I u III. 

Għandhom iqisu, inter alia, l-elementi elenkati fl-Annessi I u III dwar tipi ta’ ambjenti 

naturali, komponenti bijoloġiċi, karatteristiċi fiżjokimiċi u idromorfoloġija. 

2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-valutazzjoni magħmula 

skond l-Artikolu 10(1) u d-determinazzjoni magħmula skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu 

sa mhux aktar tard minn tliet xhur wara li tkun tlestiet din ta’ l-aħħar. 

Artikolu 12 

Stabbiliment ta’ miri ambjentali 

1. Fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni inizjali magħmula skond l-Artikolu 10(1), l-Istati Membri 

għandhom, fir-rigward ta’ kull Reġjun Marittimu konċernat, jistabbilixxu b’mod konġunt sett 

komprensiv wieħed ta’ miri ambjentali, maħsuba biex jiksbu stat ambjentali tajjeb, sa mhux 

aktar tard mill-2017, u indikaturi assoċjati, filwaqt li jqiesu l-lista mhux eżawrjenti ta’ 

karatteristiċi stabbiliti fl-Anness IV.  

Fit-tfassil ta’ dawk il-miri u l-indikaturi, l-Istati Membri għandhom iqiesu l-applikazzjoni 

kontinwa tal-miri ambjentali eżistenti, stabbiliti fil-livell nazzjonali, Komunitarju jew 

internazzjonali fir-rigward ta’ l-istess ilmijiet, u għandhom jiżguraw li jitqiesu l-impatti 

transkonfinali u l-karatteristiċi transkonfinali rilevanti. 

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-miri ambjentali mhux 

aktar tard minn tliet xhur mill-istabbiliment tagħhom. 

Artikolu 13 

Stabbiliment ta’ programmi ta’ monitoraġġ  

1. Fuq il-bażi tal-valutazzjoni inizjali skond l-Artikolu 10(1), l-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu u jimplimentaw programmi koordinati ta’ monitoraġġ biex jivvalutaw 

kontinwament l-istatus ambjentali ta’ l-ilmijiet marittimi Ewropej tagħhom fuq il-bażi tal-listi 

mogħtija fl-Annessi III u V, u b’referenza għall-miri ambjentali stabbiliti skond l-Artikolu 12.  

Dawk il-programmi għandhom ikunu konsistenti fir-Reġjuni jew Sottoreġjuni Marittimi u 

għandhom jibnu fuq dispożizzjonijiet għall-evalwazzjoni u l-monitoraġġ stabbilit fil-

leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti, b’mod partikolari d-Direttivi 79/409/KEE u 92/43/KEE 

jew taħt ftehim internazzjonali, jew fuq inizjattivi Komunitarji dwar infrastrutturi għal 

informazzjoni spazjali u GMES (Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u s-Sigurtà), b’mod 

partikolari fis-servizzi marittimi sal-punt li tali rekwiżiti jirrelataw ma’ l-ilmijiet marittimi 

Ewropej ta’ l-Istati Membri fir-Reġjun tal-Baħar imsemmi qabel. 

2. Għal kull reġjun jew sottoreġjun marittimu l-Istati Membri għandhom ifasslu 
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programm ta' monitoraġġ skond il-paragrafu 1 u għandhom - fl-interess tal-koordinazzjoni - 

jieħdu l-azzjoni neċessarja sabiex jiżguraw li: 

(a)  il-metodi ta' monitoraġġ ikunu konsistenti madwar l-Istati Membri u jkunu bbażati 

fuq objettivi komuni definiti b'mod ċar; 

(b)  jitqiesu l-impatti transkonfinali u l-karatteristiċi transkonfinali rilevanti. 

3. Fejn hu xieraq, il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 

28(2), tadotta speċifikazzjonijiet u metodi standardizzati għal monitoraġġ u valutazzjoni li 

jikkunsidraw l-impenji eżistenti u jiżguraw il-komparabilità bejn ir-riżultati tal-monitoraġġ u 

l-valutazzjoni. 

4. Data u informazzjoni li jirriżultaw minn dawn il-programmi ta’ monitoraġġ 

għandhom isiru disponibbli għall-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, kif ukoll għall-

organizzazzjonijiet u l-konvenzjonijiet reġjonali rilevanti responsabbli mill-ambjent 

marittimu u mis-sajd, mhux iktar tard minn tliet xhur wara li jkunu tlestew dawk il-

programmi, għall-użu f'evalwazzjonijiet marittimi pan-Ewropej, b’mod partikolari r-

reviżjoni ta’ l-istat ta’ l-ambjent marittimu fil-Komunità skond l-Artikolu 23(3)(b). 

Artikolu 14 

Tniġġis Marittimu 

L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri u programmi biex jiġi skopert u traċċat it-

tniġġis marittimu. 

Artikolu 15 

Approvazzjoni 

Fuq il-bażi tan-notifiki magħmula skond l-Artikoli 10(1), 11(2), 12(2) u 13(2) għal kull 

Reġjun Marittimu, il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk, fil-każ ta’ kull Stat Membru, l-

elementi nnotifikati jikkostitwixxux qafas li jissodisfa r-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva. 

It-twettiq ta’ dawk il-valutazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-koerenza ta’ l-

oqfsa fir-Reġjuni Marittimi varji mal-Komunità kollha. 

Għall-finijiet tal-valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jipprovdi kull informazzjoni addizzjonali neċessarja li tgħinha tasal għad-deċiżjoni tagħha. 

Sa sitt xhur minn meta tirċievi n-notifika tal-programmi ta’ monitoraġġ stabbiliti skond l-

Artikolu 13, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, fil-każ ta’ kwalunkwe Stat Membru, li tirrifjuta 

l-qafas jew kull element minnu, fuq il-bażi li dan ma jkunx konformi ma’ din id-Direttiva. 

Kapitolu III 

Strateġiji Marittimi: Programmi ta’ miżuri 

Artikolu 16 

Programmi ta’ miżuri 

1. L-Istati Membri għandhom, fir-rigward ta’ kull Reġjun Marittimu konċernat, 

jidentifikaw il-miżuri li għandhom jittieħdu sabiex jintlaħaq stat ambjentali tajjeb, kif 

determinat skond l-Artikolu 11(1), fl-ilmijiet marittimi Ewropej kollha tagħhom.  

Dawk il-miżuri għandhom jitfasslu abbażi ta’ l-evalwazzjoni inizjali magħmula skond l-
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Artikolu 10(1) u b’referenza għall-miri ambjentali stabbiliti f’konformità ma’ l-Artikolu 

12(1), b’kunsiderazzjoni tat-tipi ta’ miżuri elenkati fl-Anness VI, l-impatti u l-karatteristiċi 

transkonfinali rilevanti, u għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipji ambjentali li ġejjin:  

(a)  il-prinċipju ta' prekawzjoni u l-prinċipji li għandha tittieħed azzjoni preventiva, li l-

ħsara ambjentali għandha, bħala prijorità, tiġi rranġata fis-sors u li min iħammeġ 

għandu jħallas; 

(b)  approċċ imsejjes fuq l-ekosistema. 

L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu dwar il-miżuri li jridu jittieħdu skond l-Artikolu 14 

dwar traċċabilità u skoperta ta' tniġġis marittimu. 

2.  Il-programmi ta' miżuri ta' l-Istati Membri għandhom jinkludu miżuri ta' 

protezzjoni ta' spazju. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu, iżda mhux biss, l-użu ta' zoni 

speċjali ta' konservazzjoni skond id-Direttiva 92/43/KEE, l-użu ta' zoni ta' protezzjoni 

speċjali skond id-Direttiva 79/409/KEE, u zoni marittimi protetti kif miftiehem  fid-

Deċiżjoni VII/5 tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, 

kif ukoll dawk li jirriżultaw minn kwalunkwe ftehim internazzjonali jew reġjonali oħra li l-

Komunità tagħmel parti minnhom. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn iz-zoni jikkontribwixxu għal netwerk koerenti 

u rappreżentattiv ta' zoni marittimi protetti sa mhux aktar tard mill-2012. In-netwerk 

għandu jinkludi zoni ta' daqs suffiċjenti sabiex ikunu protetti b'mod sħiħ mill-użu għal 

estrazzjoni ta' kull tip, biex iħarsu, fost affarijiet oħra, il-postijiet fejn ibid, jitrabba u jiekol 

il-ħut, u biex jippermettu li jiġu miżmuma jew li jiġu rkuprati l-integrità, l-istruttura u t-

tħaddim ta' ekosistemi. 

3. L-Istati Membri għandhom jintegraw il-miżuri mfassla skond il-paragrafu 1 fi 

programm ta’ miżuri, filwaqt li jikkunsidraw il-miżuri meħtieġa skond il-leġiżlazzjoni 

Komunitarja jew il-ftehim internazzjonali rilevanti. B'mod partikolari, l-Istati Membri 

għandhom jikkunsidraw b'mod xieraq il-benefiċċji li jinkisbu mill-implimentazzjoni tad-

Direttiva 91/271/KEE, id-Direttiva 2006/7/KE u d-Direttiva .../.../KE [dwar l-istandards tal-

kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika dwar l-ilma]. 

4.  Il-programmi ta’ miżuri għandhom jinkludu: 

(a)  miżuri marbuta ma' l-ilmijiet kostali, tranżizzjonali u territorjali, koperti mid-

Direttiva 2000/60/KE; u 

(b)  miżuri ta' ħarsien taz-zoni ta' protezzjoni marittimi koperti mill-Artikolu 7. 

5. Fit-tfassil tal-programm ta’ miżuri skond il-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom 

iqisu lill-iżvilupp sostenibbli u, partikolarment, lill-impatti soċjali u ekonomiċi tal-miżuri 

previsti. L-Istati Membri għandhom joħolqu oqfsa u pjattaformi amministrattivi li 

jippermettu l-proċessar ta' kwistjonijiet marittimi sabiex jikkombinaw xjenza u miżuri 

ambjentali ma' l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u amministrattiv taz-zona u biex jibbenefikaw 

minn interazzjoni bħal din. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri huma effettivi f’termini ta’ nfiq u li huma 

teknikament fattibbli u għandhom jagħmlu valutazzjonijiet ta’ l-impatt, inklużi analiżi 

dettaljati tal-benefiċċji f’termini ta’ nfiq, qabel l-introduzzjoni ta’ kwalunkwe miżura ġdida. 

6. L-Istati Membri għandhom jindikaw fil-programmi ta’ miżuri tagħhom kif il-miżuri se 
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jiġu implimentati u kif se jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-miri ambjentali stabbiliti skond l-

Artikolu 12(1). 

7. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lil kwalunkwe Stat 

Membru konċernat bil-programmi ta’ miżuri tagħhom, sa mhux aktar tard minn tliet xhur 

minn mindu jitlestew. 

8. Suġġetti għall-Artikolu 19, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-programmi jibdew 

jitħaddmu sa sentejn minn mindu jitlestew. 

9. Sa mhux aktar tard ...*, il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura msemmija fl-

Artikolu 28(2), tadotta kriterji u standards dettaljati għall-applikazzjoni ta' prinċipji ta' 

mmaniġġjar tajjeb ta’ l-oċeani. 

Artikolu 17 

Eċċezzjonijiet 

1. Fejn Stat Membru li jkun stabilixxa programm ta' miżuri skond l-Artikolu 16(1) 

jidentifika każ fejn, minħabba kwalunkwe mir-raġunijiet li ġejjin, il-miri ambjentali u l-istat 

ambjentali tajjeb ma jkunux jistgħu jintlaħqu permezz ta’ miżuri meħuda minn dak l-Istat 

Membru, dan għandu jidentifika b’mod ċar dak il-każ fil-programm ta’ miżuri tiegħu u 

jipprovdi lill-Kummissjoni bl-ispjegazzjonijiet neċessarji biex jissostanzja l-fehma tiegħu: 

(a)  l-objettiv ambjentali ma jkunx rilevanti għal dak l-Istat Membru, minħabba l-

karatteristika li permezz tagħha l-Istat Membru ma jkunx ikkonċernat; 

(b)  il-poter li wieħed jadotta l-miżura jew il-miżuri kkonċernati ma huwiex 

esklussivament f’idejn dak l-Istat Membru, minħabba l-liġi Komunitarja; 

(c)  il-poter li wieħed jadotta l-miżura jew il-miżuri kkonċernati ma huwiex 

esklussivament f’idejn dak l-Istat Membru, minħabba l-liġi internazzjonali; 

(d) azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni min-naħa ta’ Stat Membru ieħor, pajjiż terz, il-

Komunità Ewropea jew kwalunkwe organizzazzjoni internazzjonali oħra; 

(e) kawżi naturali jew force majeure; 

(f)  il-bidla fil-klima; 

(g) modifiki jew alterazzjonijiet fil-karatteristiċi fiżiċi ta’ l-ilmijiet tal-baħar kkawżati 

minn azzjonijiet meħuda minħabba raġunijiet ta’ prijorità iktar importanti ta’ interess 

pubbliku. 

2. Kwalunkwe Stat Membru li jinvoka r-raġuni (b), (c), (d), (e) jew (f) fil-paragrafu 1 

għandu jinkludi miżuri ad hoc xierqa, konsistenti mal-liġi Komunitarja u internazzjonali, 

fil-programm tiegħu ta’ miżuri sabiex jimminimizza l-punt sa fejn stat ambjentali tajjeb ma 

jkunx jista’ jintlaħaq kif meħtieġ fl-ilmijiet marittimi Ewropej fi ħdan ir-Reġjun Marittimu 

konċernat. 

3. Kwalunkwe Stat Membru li jinvoka r-raġuni (g) fil-paragrafu 1 għandu jiżgura li l-

modifiki jew l-alterazzjonijiet ma jeskludux jew ma jikkompromettux b’mod permanenti l-

                                                 
*  3 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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kisba ta’ stat ambjentali tajjeb fl-ilmijiet marittimi Ewropej fi ħdan ir-Reġjun tal-Baħar 

konċernat. 

4. Meta Stat Membru jinvoka r-raġuni (b) imsemmija fil-paragrafu 1, u l-Kummissjoni 

taċċetta l-validità ta’ dik ir-raġuni, il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri kollha 

neċessarji fil-limiti tal-poteri tagħha minnufih sabiex tiżgura li l-objettiv ambjentali 

konċernat jinkiseb. 

Artikolu 18 

Informazzjoni 

Fejn Stat Membru jidentifika kwistjoni li għandha impatt fuq l-istatus ambjentali ta’ l-ilmijiet 

marittimi Ewropej tiegħu u li ma tistax tiġi ffaċċjata b’miżuri adottati fil-livell nazzjonali, dan 

għandu jinforma lill-Kummissjoni b’dan u jipprovdi l-evidenza neċessarja biex jissostanzja l-

fehma tiegħu. 

Artikolu 19 

Approvazzjoni 

Fuq il-bażi tan-notifiki ta’ programmi ta’ miżuri skond l-Artikolu 16(7), il-Kummissjoni 

għandha tevalwa jekk, fil-każ ta’ kull Stat Membru, il-programmi nnotifikati jikkostitwixxux 

mod xieraq kif jinkiseb stat ambjentali tajjeb kif determinat skond l-Artikolu 11(1). 

It-twettiq ta’ dik il-valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-koerenza madwar il-

Komunità tal-programmi ta’ miżuri. 

Għall-finijiet tal-valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jipprovdi kull informazzjoni addizzjonali neċessarja sabiex tgħinha tasal għad-deċiżjoni 

tagħha. 

Sa sitt xhur minn meta’ tirċievi n-notifiki tal-programmi ta’ miżuri, il-Kummissjoni tista’ 

tiddeċiedi, fil-każ ta’ kwalunkwe Stat Membru, li tirrifjuta programm jew kwalunkwe aspett 

tiegħu, fuq il-bażi li dan ma jkunx konformi ma’ din id-Direttiva. 

Kapitolu IV 

Aġġornar, rapporti u informazzjoni pubblika 

Artikolu 20 

Aġġornar 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fir-rigward ta’ kull Reġjun Marittimu 

konċernat, l-Istrateġiji Marittimi tagħhom jinżammu aġġornati. 

2. Għal-finijiet tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jirrivedu l-elementi li ġejjin ta’ 

l-Istrateġiji Marittimi tagħhom kull sitt snin wara l-istabbiliment inizjali tagħhom: 

(a) il-valutazzjoni inizjali u d-determinazzjoni ta’ stat ambjentali tajjeb, previsti fl-Artikoli 

10(1) u 11(1), rispettivament; 

(b) il-miri ambjentali stabbiliti skond l-Artikolu 12(1); 

(ċ) il-programmi ta’ monitoraġġ stabbiliti skond l-Artikolu 13(1); 

(d) il-programmi ta’ miżuri stabbiliti skond l-Artikolu 16(3). 
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3. Dettalji ta’ kwalunkwe aġġornamenti li jsiru wara r-reviżjonijiet previsti fil-paragrafu 

2 għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni u lil kull Stat Membru ieħor konċernat sa tliet xhur 

mill-pubblikazzjoni tagħhom skond l-Artikolu 22(4). 

4. L-Artikoli 15 u 19 għandhom japplikaw mutatis mutandis. 

Artikolu 21 

Rapporti interim 

L-Istati Membri għandhom, sa tliet snin mill-pubblikazzjoni ta’ kull programm ta’ miżuri jew 

aġġornament tiegħu skond l-Artikolu 22(4), jissottomettu lill-Kummissjoni rapport interim li 

jiddeskrivi l-progress fl-implimentazzjoni ta’ dak il-programm. 

Artikolu 22 

Konsultazzjoni u informazzjoni pubbliċi 

1. F’konformità mad-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 

ta' Mejju 2003 li jipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika fir-rigward tat-tfassil ta' ċerti 

pjanijiet programmi relatati ma' l-ambjent23, l-Istati Membri għandhom jiżguraw l-

involviment attiv tal-partijiet interessati kollha fl-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, 

partikolarment fl-istabbiliment ta’ l-Istrateġiji Marittimi previsti fil- Kapitoli II and III, u l-

aġġornament tagħhom skond l-Artikolu 20. 

2. Skond il-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom, fejn possibbli, jinvolvu l-partijiet 

interessati billi jużaw il-korpi jew l-istrutturi ta’ mmaniġġjar eżistenti, inklużi l-

Konvenzjonijiet dwar l-Ibħra Reġjonali, il-Korpi Konsultattivi Xjentifiċi u l-Kunsilli 

Konsultattivi Reġjonali (RACs). 

3. L-Istati Membri għandhom joħolqu struttura għal konsultazzjoni u skambji regolari 

ta' informazzjoni filwaqt li jinvolvu l-awtoritajiet lokali adegwati, l-esperti, l-NGOs u l-

utenti kollha konċernati fir-Reġjun jew Sottoreġjun Marittimu. Dik l-istruttura għandha 

tkun marbuta direttament mal-kunsilli konsultattivi reġjonali tas-sajd li kienu 

rrakkomandati mill-UE. 

4. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw, u jagħmlu disponibbli għall-kummenti tal-

pubbliku, sommarji ta’ l-elementi li ġejjin ta’ l-Istrateġiji Marittimi tagħhom, jew l-

aġġornamenti relatati: 

(a) il-valutazzjoni inizjali u d-determinazzjoni ta’ stat ambjentali tajjeb, prevista fl-

Artikoli 10(1) u 11(1), rispettivament; 

(b) il-miri ambjentali stabbiliti skond l-Artikolu 12(1); 

(ċ) il-programmi ta’ monitoraġġ stabbiliti skond l-Artikolu 13(1); 

(d) il-programmi ta’ miżuri stabbiliti skond l-Artikolu 16(3). 

5. Skond id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 

2003 dwar l-aċċess pubbliku għal informazzjoni ambjentali24, għandu jingħata aċċess meta 

mitlub għal dokumenti ta’ sfond u informazzjoni użati għall-iżvilupp ta’ l-Istrateġiji 

Marittimi. B’mod partikolari, id-data u l-informazzjoni li jirriżultaw mill-valutazzjoni inizjali 

                                                 
23  ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17. 
24  ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26. 
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u l-programmi ta’ monitoraġġ għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku fuq l-internet jew 

kwalunkwe mezz xieraq ieħor ta’ telekomunikazzjoni.  

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, għall-eżekuzzjoni tal-ħidma tagħha, 

aċċess bla restrizzjonijiet u bid-drittijiet ta’ l-użu fir-rigward ta’ dik id-data u informazzjoni. 

Artikolu 23 

Rapporti tal-Kummissjoni 

1. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-ewwel rapport ta’ evalwazzjoni dwar l-

implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva sa sentejn minn meta tirċievi l-programmi kollha ta’ 

miżuri u, fi kwalunkwe każ, mhux aktar tard mill-2017.  

Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapporti oħra kull sitt snin minn dakinhar ‘il quddiem.  

Għandha tissottometti r-rapporti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

2. Sa mhux aktar tard mill- ...* il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport li fih 

tenfasizza kwalunkwe kunflitt jew komplementarjetajiet bejn titjib possibbli f’din id-

Direttiva u l-obbligi, l-impenji u l-inizzjattivi msemmija fl-Artikolu 3. 

Dak ir-rapport għandu jiġi sottomess lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

3. Ir-rapporti previsti fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu li ġej: 

(a) reviżjoni tal-progress ta’ l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva; 

(b) reviżjoni ta’ l-istatus ta’ l-ambjent marittimu fil-Komunità, magħmul 

f’koordinazzzjoni ma’ l-Aġenzija Ewropea ta’ l-Ambjent u l-organizzazzjonijiet u 

konvenzjonijiet reġjonali marittimu u tas-sajd rilevanti;  

(c) servej ta’ l-Istrateġiji Marittimi, flimkien ma’ suġġerimenti għat-titjib tagħhom;  

(d) sommarju tal-valutazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni, skond l-Artikolu 19, fir-

rigward ta’ informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri f’konformità ma’ l-Artikolu 18; 

(e) sommarju tar-reazzjoni għal kull wieħed mir-rapporti lill-Kummissjoni magħmula 

mill-Istati Membri f’konformità ma’ l-Artikolu 21; 

(f) sommarju tat-tweġibiet għall-kummenti magħmula mill-Parlament Ewropew u l-

Kunsill dwar Strateġiji Marittimi preċedenti. 

4. Sa ...*, il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar l-istat ta’ l-ambjent marittimu ta’ 

l-ibħra Artiċi ta’ importanza għall-Komunità u, fejn xieraq, tipproponi lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill miżuri rilevanti għall-ħarsien tagħom, bil-ħsieb li l-Artiku jsir zona 

protetta, simili għall-Antartiku, u definit bħala “riserva naturali ddedikata għall-paċi u x-

xjenza”. 

L-Istati Membri li għandhom ilmijiet marittimi Ewropej li jinkludu ilmijiet fl-Artiku 

għandhom jagħmlu s-sejbiet ta’ l-evalwazzjoni inizjali fir-rigward ta' dawn l-ilmijiet 

disponibbli għall-Kunsill Artiku. 

                                                 
*  4 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
*  Sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 
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Artikolu 24 

Rapport tal-progress dwar iz-zoni protetti 

Sa ...*, il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar il-progress fil-ħolqien ta' netwerk globali 

ta' zoni protetti u l-għeluq ta' zoni għall-ħinijiet speċifiċi għall-ħarsien tal-postijiet u l-

perjodi ta’ trobbija tal-ħut f'konformità ma' l-impenn skond id-Deċiżjoni VII/5 għall-

Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, u l-kontribuzzjoni tal-Komunità biex jinkiseb 

netwerk bħal dan. 

Skond dan, il-Kummissjoni għandha tipproponi, kif xieraq, skond il-proċeduri stabbiliti fit-

Trattat, kwalunkwe miżura addizzjonali tal-Komunità meħtieġa biex jintlaħaq l-għan ta' 

ħarsien ta' netwerk rappreżentattiv ta' zoni marittimi protetti sa l-2012. 

Artikolu 25 

Reviżjoni ta’ din id-Direttiva 

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel reviżjoni ta’ din id-Direttiva sa ...** u għandha, fejn 

hu xieraq, tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kwalunkwe proposta għal 

emendi neċessarji sabiex: 

(a)  jiġi ffaċilitat it-twettiq ta' stat ambjentali tajjeb fl-ilmijiet marittimi Ewropej jekk tali 

stat ma jkunx inkiseb sa l-2017; 

(b)  tiġi ffaċilitata ż-żamma ta' stat ambjentali tajjeb fl-ilmijiet marittimi Ewropej jekk 

tali stat ikun inkiseb sa l-2017. 

2. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra, inter alia, l-ewwel rapport ta' evalwazzjoni 

ppreparat skond l-Artikolu 23 (1). 

Artikolu 26 

Finanzjament Komunitarju 

1.  Minħabba l-prijorità marbuta b’mod inerenti mal-ħolqien ta’ strateġija marittima, l-

implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandha tkun appoġġjata minn strumenti finanzjarji 

tal-Komunità, mill-2007. 

2.  Il-programmi mfassla mill-Istati Membri għandhom ikunu kofinanzjati mill-Unjoni 

Ewropea f’konformità ma’ l-istrumenti finanzjari eżistenti. 

Kapitolu V 

Dispożizzjonijiet finali 

Artikolu 27 

Adattamenti tekniċi  

1. L-Annessi III, IV u V għandhom ikunu adattati għal progress xjentifiku u tekniku 

skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(3), filwaqt li jitqiesu l-perjodi tar-reviżjoni u l-

aġġornament ta’ l-Istrateġiji għall-Baħar, stabbiliti fl-Artikolu 20(2).  

2. Fejn ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista’, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 

28(3), tadotta dawn li ġejjin: 

(a) standards għall-applikazzjoni ta’ l-Annessi III, IV u V; 

                                                 
**  10 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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(b) formati tekniċi għal skopijiet ta’ trażmissjoni u pproċessar ta’ data, inkluża data 

statistika u kartografika.  

Artikolu 28 

Kumitat 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-kumitat stabbilit mill-Artikolu 21(1) tad-

Direttiva 2000/60/KE, minn hawn ’il quddiem "il-Kumitat". 

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 

għandhom japplikaw, wara li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha. Il-perjodu 

stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur. 

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa 

(4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-

Artikolu 8 tagħha. 

 

Artikolu 29 

Ilmijiet li jinsabu lil hinn mill-ilmijiet marittimi Ewropej 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, jew il-Kunsill, skond il-każ, għandhom jadottaw miżuri 

Komunitarji li jkollhom l-għan li jtejbu l-istat ambjentali ta' l-ilmijiet li jinsabu lil hinn 

mill-ilmijiet tal-baħar Ewropej, sakemm tali titjib ikun possibbli permezz ta' kontrolli ta' 

attivitajiet fil-kompetenza tal-Komunità jew ta' l-Istati Membri. 

Dawn il-miżuri għandhom jiġu adottati fuq il-bażi ta' proposti ppreżentati mill-

Kummissjoni qabel ...* skond il-proċeduri stabbilita fit-Trattat. 

Artikolu 30 

Trażpożizzjoni 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-

dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux 

aktar tard minn ...**. Dawn għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ 

dawk il-miżuri u t-tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk il-miżuri u din id-Direttiva. 

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-

Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali 

tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir tali referenza. 

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-

dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jkunu adottaw fil-qasam kopert minn din id-

Direttiva. 

Artikolu 31 

Dħul fis-seħħ 

Din id-Direttiva se tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-

                                                 
*  4 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
**  Sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Dirtettiva. 
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Ġurnal Uffiċċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.  

Artikolu 32 

Destinatarji 

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri. 

Magħmula fi ,  

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President 
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ANNESS I 

Kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 u 11 

(a)  permezz ta' l-użu ta' informazzjoni dwar it-‘tendenza’, id-diversità naturali ta' Reġjun 

Marittimu hija miżmuma (meta t-tendenzi jkunu stabbli) u mreġgħa lura (meta tkun 

ġiet irreġistrata tendenza negattiva), inklużi l-ekosistemi, l-ambjenti naturali u l-

ispeċi, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lil dawk li jkunu vulnerabbli għall-

impatti ta' l-attivitajiet tal-bniedem, minħabba ċerti karatteristiċi ekoloġiċi, e.g. 

fraġilità, sensittività, tkabbir bil-mod, fekondità baxxa, lonġevità, sitwazzjoni fil-

periferija ta' l-arja ta' tixrid, flussi ġenetiċi baxxi, u sottopopolazzjonijiet 

ġenetikament differenti; 

(b)  il-popolazzjonijiet tar-riżorsi marittimi ħajjin kollha reġgħu treġgħu lura u nżammu 

f'livelli li kapaċi jiżguraw l-abbundanza ta' l-ispeċi għal perjodu ta' żmien twil u ż-

żamma tal-kapaċita' ripproduttiva sħiħa tagħhom, li juri distribuzzjoni ta’ età u daqs 

ta' popolazzjoni li tindika stokk b'saħħtu; 

(c)  id-distribuzzjoni u l-abbundanza ta' speċi li m'humiex sfruttati direttament 

m'għandhomx jiġu effettwati (b'mod sostanzjali) mill-attività tal-bniedem;  

(d)  l-impatti ħżiena ta’ prattiki ta’ sajd fuq l-ambjent marittimu tnaqqsu, inkużi l-impatti 

fuq qiegħ il-baħar u l-qabda sekondarja ta’ speċi mhux intenzjonati u ħut li jkun 

għadu żgħir; 

(e)  il-livelli tal-popolazzjoni ta’ speċi ta’ ħut żgħir għall-‘għalf’, f’livell baxx fil-katina 

alimentari, huma sostenibbli, speċjalment meta titqies l-importanza tagħhom għal 

predaturi dipendenti, inkluż il-ħut b’valur kummerċjali, u għas-sostenibilità ta’ 

ekosistemi u tal-bażi ta’ riżorsa tagħhom; 

(f)  il-konċentrazzjonijiet ta' sustanzi ekotossiċi ta' oriġini antropika (inklużi sustanzi 

sintetiċi u kimiċi li jgerfxu l-funzjonament ta' l-ormoni) huma viċin iż-żero u ma 

jistgħux jagħmlu ħsara lill-ambjent jew lil saħħet il-bniedem b'mod dirett jew indirett; 

(g)  il-konċentrazzjonijiet ta' sustanzi ekotossiċi li jseħħu b'mod naturali huma viċin il-

livelli naturali ta' l-ekosistema; 

(h)  l-impatt ta' sustanzi organiċi li jniġġsu u fertilizzanti minn sorsi kostali jew ibbażati 

fuq l-art, minn akwakultura jew minn affluwenti minn katusi tad-drenaġġ u ħruġ 

ieħor huwa taħt il-livelli li jistgħu jaffettwaw l-ambjent, is-saħħa tal-bniedem jew l-

użu leġittimu tal-baħar u tal-kosti; 

(i)  l-ewtrofikazzjoni, ikkawżata minn, pereżempju, emissjonijiet ta' nutrijenti bħal fosfru 

u nitroġenu, ġiet imminimizzata għal livell fejn ma għadhiex tikkawża effetti negattivi, 

bħal telf fil-bijodiversità, degradazzjoni ta' l-ekosistema, fjorituri ta' alka li jagħmlu l-

ħsara u nuqqas ta' ossiġnu fl-ilmijiet tal-qiegħ; 

(j)  l-impatti fuq ekosistemi marittimi u tal-kosta, inklużi ambjenti naturali u speċi, li 

jirriżultaw mill-esplorazzjoni jew mill-isfruttament ta’ qiegħ il-baħar, tal-ħamrija ta’ 

taħt il-wiċċ jew ta’ speċi sedentarji ġew minimizzati u ma jaffettwawx b’mod ħażin l-

integrità strutturali u ekoloġika ta’ bentik u ta' ekosistemi assoċjati; 
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(k)  il-kwantità ta’ skart f’ambjenti marittimi u tal-kosta tnaqqset għal livell li jiżgura li 

ma jkunx ta’ theddida għall-ispeċi u l-ambjenti naturali marittimu, għas-saħħa tal-

bniedem u għas-sikurezza u l-ekonomija tal-komunitajiet kostali; 

(l)  skariki operazzjonali regolati minn pjattaformi u linji ta' pajpijiet u l-użu ta' tajn mit-

titqib ma jippreżentaw l-ebda riskju sinifikanti għall-ambjent tal-baħar u l-

emissjonijiet aċċidentali ta' sustanzi minn installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass 'il 

bogħod mix-xtut ġew imminimizzati; 

(m)  l-emissjonijiet operattivi u l-emissjonijiet mit-tbaħħir huma mmexxija u jikkonformaw 

mal-liġi internazzjonali, il-konvenzjonijiet dwar l-ibħra reġjonali jew il-leġiżlazzjoni 

tal-Komunità, u r-riskju ta' aċċidenti ġie minimizzat; 

(n)  il-rilaxx regolat ta’ żejt minn pjattaformi u ‘pipelines’ u l-użu ta’ tajn mit-titqib li 

jagħmel il-ħsara twaqqfu u r-rilaxxi aċċidentali ta’ dawn is-sustanzi ġie minimizzat; 

(o)  ir-rilaxxi operazzjonali li jagħmel il-ħsara u r-rilaxxi minn tbaħħir ġew eliminati u r-

riskju ta’ inċidenti li jistgħu jirriżultaw f’rilaxx li jagħmel il-ħsara tnaqqas għal livell 

minimu; 

(p)  ir-rilaxx intenzjonat ta’ speċi eżotiċi fl-ambjent marittimu u tal-kosta hija projbita, ir-

rilaxx aċċidentali ġie minimizzata, u l-ilma tas-saborra ġie eliminat bħala sors 

possibbli ta’ introduzzjoni. L-użu ta' speċi ġodda (inklużi l-ispeċi eżotiċi u modifikati 

ġenetikament) fl-akwakultura hu projbit mingħajr evalwazzjoni minn qabel ta' l-

impatt; 

(q)  l-impatti fuq l-ambjenti naturali marittimi u tal-kosta u l-ispeċi li jirriżultaw minn 

kostruzzjonijiet magħmula mill-bniedem ġew minimizzati u ma jaffettwawx b’mod 

ħażin l-integrità strutturali u ekoloġika ta’ l-ekosistemi ta’ flora u fawna li jinsabu 

taħt l-ilma u ta’ ekosistemi assoċjati, l-anqas l-abilità ta’ ambjenti naturali u ta’ speċi 

tal-kosta u marittimu li jadattaw l-arja ta’ tixrid u d-distribuzzjoni tagħhom meta 

ffaċċjati bil-bidla fil-klima; 

(r)  it-tniġġis mill-istorbju minn (pereżempju) tbaħħir u minn tagħmir akustiku ta' taħt l-

ilma tnaqqas għal livell minimu bil-ħsieb li jiġi evitat kwalunkwe effett ħażin fuq il-

ħajja marittima, is-saħħa tal-bniedem jew l-użu leġittimu tal-baħar u tal-kosti; 

(s)  ir-rimi sistematiku/intenzjonali ta' kwalunkwe likwidu jew gass fil-kolonna ta' l-ilma 

ġie projbit u r-rimi ta' materjal solidu fil-kolonna ta' l-ilma huwa projbit sakemm ma 

tkunx ingħatat awtorizzazzjoni suġġetta għad-dritt internazzjonali, tkun saret 

evalwazzjoni ta’ impatt ambjentali minn qabel skond id-Direttiva 85/337/KEE tal-

Kunsill tas-27 ta' Ġunju 1985 dwar l-evalwazzjoni ta' l-effetti ta' ċerti proġetti 

pubbliċi u privati fuq l-ambjent25 u konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti; 

(t)  ir-rimi sistematiku/intenzjonali ta' kwalunkwe likwidu jew gass f’qiegħ il-baħar u fil-

ħamrija ta’ taħt il-wiċċ ġie projbit, u r-rimi ta' materjal solidu f’qiegħ il-baħar u fil-

ħamrija ta’ taħt il-wiċċ huwa projbit sakemm ma tkunx ingħatat awtorizzazzjoni 

suġġetta għad-dritt internazzjonali, tkun saret evalwazzjoni ta’ impatt ambjentali 

minn qabel skond id-Direttiva 85/337/KEE u konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti; 

                                                 
25  ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2003/35/KE. 
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(u)  f'kull reġjun il-proporzjon ta' zoni marittimi protetti minn attivitajiet tal-bniedem li 

jistgħu jkunu ta' ħsara, u anke d-diversità ta' l-ekosistemi kostitwenti preżenti f'dawk 

iz-zoni, huma biżżejjed biex issir kontribuzzjoni effettiva għal netwerk reġjonali u 

globali ta' zoni marittimi  protetti. 
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ANNESS II 

Artikolu 9 (1) 

(1) L-isem u l-indirizz ta’ l-awtorità kompetenti – l-isem u l-indirizz uffiċċjali ta’ l-awtorità 

identifikata.  

(2) L-istatus legali ta’ l-awtorità kompetenti – deskrizzjoni ta’ l-istatus legali ta’ l-awtorità 

kompetenti u, fejn hu relevanti, sommarju jew kopja ta’ l-istatut tagħha, it-trattat tat-

twaqqif jew dokument legali ekwivalenti.  

(3) Responsabbiltajiet – deskrizzjoni tar-responsabbiltajiet legali u amministrattivi ta’ l-

awtorità kompetenti u tar-rwol tagħha fl-ilmijiet marittimi kkonċernati.  

(4) Sħubija – meta l-awtorità kompetenti taġixxi bħala korp ta’ koordinament għal 

awtoritajiet kompetenti oħra, hemm bżonn ta’ lista ta’ dawn il-korpi flimkien ma’ 

sommarju tar-relazzjonijiet istituzzjonali stabbiliti biex tassigura koordinazzjoni.  

(5) Koordinazzjoni reġjonali – huwa meħtieġ sommarju tal-mekkaniżmi stabbiliti sabiex 

tassigura koordinazzjoni bejn l-Istati Membri li l-ilmijiet marittimi Ewropej tagħhom 

jaqgħu fl-istess Reġjun Marittimu. 
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ANNESS III 

Artikoli 10(1), 11(1) u 13(1) 

 Tabella 1 - Karatteristiċi 

Karatteristiċi fiżiċi  

u kimiċi 

- karatteristiċi batimetriċi; 

- ir-reġim tat-temperatura annwali u staġjonali; 

- kurrenti predominanti u ż-żmien stmat għar- 

riċiklaġġ/sostituzzjoni; 

- Salinità inklużi xejriet u gradjenti madwar ir-reġjun 

kollu. 

 Tipi ta’ ambjent naturali - It-tip(i) predominanti ta’ ambjenti naturali 

b’deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi tipiċi - 

fond, reġim ta’ temperatura, kurrenti, salinità, 

struttura u sottostrat tal-qiegħ; 

- Identifikazzjoni u mmappjar ta’ tipi ta’ ambjenti 

naturali speċjali l-iżjed dawk rikonoxxuti jew 

identifikati taħt il-leġislazzjoni Komunitarja (id-

direttivi dwar l-ambjenti naturali u l-għasafar) jew 

konvenzjonijiet internazzjonali bħala ta’ interess 

speċjali xjentifiku jew ta’ bijodiversità; 

- Oqsma oħra speċjali li minħabba l-karatteristiċi, post, 

jew importanza strateġika tagħhom jistħoqqilhom 

referenza partikolari. Din tista’ tinkludi oqsma 

suġġetti għal pressjonijiet intensi jew speċifiċi jew 

żoni li jistħoqqilhom reġim ta’ protezzjoni speċifika. 

Elementi Bijoloġiċi - Deskrizzjoni tal-komunitajiet bijoloġiċi assoċjati ma' 

l-ambjenti naturali predominanti. Din tkun tinkludi 

informazzjoni dwar il-komunitajiet tipiċi ta’ 

fitoplankton u żooplankton li jinkludu l-ispeċi tipiċi, 

il-varjabilità staġjonali u ġeografika u stimi tal-

produttività primarja u sekondarja. Informazzjoni 

dwar il-fawna invertebrata tal-qiegħ li tinkludi l-

kompożizzjoni ta’ l-ispeċi, il-bijomassa, il-

produttività u l-varjabilità annwali/staġjonali għandha 

tiġi pprovduta wkoll. Fl-aħħarnett, għandha tiġi 

ppreżentata informazzjoni dwar l-istruttura tal-

popolazzjonijiet ta’ ħut li tinkludi l-abbundanza, 

distribuzzjoni u l-istruttura ta’ età/daqs tal-

popolazzjonijiet. 

- Deskrizzjoni tad-dinamika tal-popolazzjoni, il-firxa u 

l-status naturali u attwali ta’ l-ispeċi kollha tal-

mammiferi marini li jinsabu fir-reġjun/sottoreġjun. 

Għal dawk l-ispeċi koperti minn leġislazzjoni ta’ l-

UE (direttiva dwar l-ambjenti naturali) jew ftehimiet 

internazzjonali, għandha tiġi pprovduta wkoll 

deskrizzjoni tat-theddid prinċipali u l-miżuri eżistenti 
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ta’ protezzjoni/immaniġġjar. 

- Deskrizzjoni tad-dinamika tal-popolazzjoni, il-firxa u 

l-istatus naturali u attwali ta’ l-ispeċi kollha ta’ 

għasafar tal-baħar li jinsabu fir-reġjun/sottoreġjun. 

Għal dawk l-ispeċi koperti minn leġislazzjoni ta’ l-

UE (direttiva dwar l-għasafar) jew ftehimiet 

internazzjonali, għandha tiġi pprovduta wkoll 

deskrizzjoni tat-theddid prinċipali u l-miżuri eżistenti 

ta’ protezzjoni/immaniġġjar. 

- Deskrizzjoni tad-dinamika tal-popolazzjoni, il-firxa u 

l-istatus naturali u attwali ta’ l-ispeċi l-oħra kollha li 

jinsabu fir-reġjun/sottoreġjun li huma s-suġġett ta’ 

leġislazzjoni ta’ l-UE jew ftehimiet internazzjonali 

inkluża deskrizzjoni tat-theddid prinċipali u l-miżuri 

eżistenti ta’ protezzjoni/immaniġġjar. 

- Inventarju tal-preżenza, abbundanza u distribuzzjoni 

ta’ speċi eżotiċi mhux indiġeni li jinsabu fir-

reġjun/sottoreġjun. 

Karatteristiċi Oħra - Deskrizzjoni ta’ inċidenzi ta’ żidiet fl-arrikament tan-

nutrijenti, iċ-ċikli tan-nutrijenti (kurrenti u 

interazzjonijiet sediment/ilma), distribuzzjoni fl-

ispazju, konsegwenzi. 

- Deskrizzjoni ta’ l-istat ġenerali ta’ tniġġis bil-kimika 

li tinkludi kimiċi problematiċi, kontaminazzjoni tas-

sediment, sitwazzjonijiet jaħarqu, kwistjonijiet ta’ 

saħħa (kontaminazzjoni tal-laħam tal-ħut). 

- Kull karatteristika oħra, tipika/partikolari għar-

reġjun/sottoreġjun (eż. munizzjon mormi). 
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 Tabella 2 – Pressjonijiet u Impatti 

Ġenerali 

It-tniġġis f’forma ta’ introduzzjoni diretta jew indiretta, kaġun ta’ attività tal-bniedem, 

ta’ sustanzi jew enerġija, li jinkludi storbju marittimu kkawżat mill-bniedem, fl-ambjent 

marittimu li jirriżulta jew x’aktarx jirriżulta f’effetti detrimentali bħal m’huma l-ħsara 

lir- riżorsi ħajja u l-ħajja tal-baħar, perikli għas-saħħa tal-bniedem, tfixkil ta’ attivitajiet 

marittimi, inklużi s-sajd, it-turiżmu u r-rekreazzjoni u użu leġittimu ieħor tal-baħar, 

ħsara fil-kwalità ta’ l-użu ta’ l-ilma baħar u tnaqqis ta’ amenitajiet. 

Telf fiżiku Soppressjoni (eż. bi strutturi artifiċjali, rimi ta’ ħama tal-

gangmu) 

Issiġillar (eż. permezz ta’ kostruzzjonijiet permanenti) 

 Ħsara fiżika Ġbir ta’ ħama (eż. Ilma tax-xita minn fuq l-art, tħammil, 

drenaġġ)  

Tgħawwir tal-Blat (ez. Tbaħħir, ankraġġ) 

Estrazzjoni selettiva (ez. tħammil aggregat, taħbil) 

 Disturbi mhux fiżiċi Storbju (eż. attività tat-tbaħħir, sismiku) 

Viżwali (eż. attività rikreattiva) 

Kontaminazzjoni 

Tossika 

Introduzzjoni ta’ komposti sintetiċi (eż. pestiċidi, 

żebgħat antifawling, kimiċi PCBs) 

Introduzzjoni ta’ komposti mhux sintetiċi (eż. metalli 

tqal, idrokarboni) 

Kontaminazzjoni 

mhux tossika  

Arrikiment tan-nutrijenti (eż. Ilma tax-xaba’ ta’ l-art, 

drenaġġ) 

Arrikkiment organiku (eż. marikultura, drenaġġ) 

Tibdil fir-reġim termali (eż. skarikar ta’ ilma skart 

ittrattat, power stations) 

Tibdil fit-turbidity (eż. Ilma tax-xita mill-art, tħammil) 

Tibdil fis-salinità (eż. estrazzjoni ta' l-ilma, nixxiegħat) 

Disturbi bijoloġiċi Introduzzjoni ta’ patoġeni mikrobiċi 

Introduzzjoni ta’ speċi mhux indiġeni u traslokazzjonijiet  

Estrazzjoni selettiva ta’ speċi (eż. sajd kummerċjali u 

rikreattiv) 
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ANNESS IV 

Artikolu 12(1) 

(1) Kopertura adegwata ta’ l-elementi li jikkaratterizzaw l-ibħra taħt is-sovranità jew il-

ġurisdizzjoni ta’ l-Istati Membri f’Reġjun jew Sottoreġjun Marittimu.  

(2) Il-ħtieġa li jitwaqqfu (a) miri li jistabbilixxu l-kondizzjonijiet mixtieqa bbażati fuq id-

definizzjoni ta’ stat ambjentali tajjeb; (b) miri li jistgħu jitkejlu u jippermettu l-

monitoraġġ; u (c) miri ta’ l-operat relatati ma’ miżuri konkreti ta’ implimentazzjoni biex 

jappoġġjaw t-twettieq tagħhom.  

(3) Speċifikazzjoni ta’ l-istat ambjentali li għandu jintlaħaq u formulazzjoni ta’ dan ta’ l-

aħħar espress f’termini ta’ kwalitajiet li jistgħu jiġu mkejla ta’ l-elementi li 

jikkaratterizzaw l-ilmijiet marittimi Ewropej ta’ Stat Membru f’Reġjun jew Sottoreġjun 

Marittimu.  

(4) Konsistenza tas-sett ta’ miri; assenza ta’ konflitti bejniethom. 

(5) Speċifikazzjoni tar-riżorsi meħtieġa biex jintlaħqu l-miri. 

(6) Formulazzjoni tal-miri b’perjodu definit ta’ żmien biex jintlaħqu. 

(7) Speċifikazzjoni ta’ indikaturi maħsuba biex jissorveljaw il-progress u biex jiggwidaw 

deċiżjonijiet maniġerjali biex jintlaħqu l-miri. 

(8) Fejn hu xieraq, speċifikazzjoni ta’ punti ta’ referenza (punti ta’ referenza għall-miri u 

limiti).  

(9) Konsiderazzjoni dovuta ta’ l-interessi soċjali u ekonomiċi fl-issettjar tal-miri. 

(10) Eżami tas-sett ta’ miri ambjentali, l-indikaturi assoċjati u l-punti ta’ riferiment tal-limiti 

u l-miri żviluppati fid-dawl ta’ l-għan ambjentali stipulat fl-Artikolu 1 biex ikun 

ivvalutat jekk it-twettieq tal-miri jwassalx l-ilmijiet marittimi li jaqgħu taħt is-sovranità 

jew il-ġurisdizzjoni ta’ l-Istati Membri f’Reġjun Marittimu għal status li jikkorrispondi 

magħhom. 

(11) Kompatabilità tal-miri ma’ l-objettivi li l-Komunità u l-Istati Membri tagħha 

ikkommettew ruħhom għalihom taħt ftehim internazzjonali u reġjonali relevanti. 

(12) Meta s-sett ta’ miri u indikaturi jkunu ngħaqdu, dawn għandhom jiġu eżaminati flimkien 

relattivament ma’ l-għan ambjentali stipulat fl-Artikolu 1 biex ikun evalwat jekk t-

twettieq tal-miri jwassalx l-ambjent marittimu għal status li jikkorrispondi magħhom. 
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ANNESS V 

Artikolu 13(1) 

(1) Ħtieġa li tiġi pprovduta informazzjoni għal valutazzjoni ta’ l-istat ambjentali u għal kejl 

tad-distanza minn u l-progress lejn status ambjentali tajjeb konformi ma’ l-Anness III u 

ma’ l-istandards id-dettaljati u l-kriterji li għandhom jiġu definiti skond ma’ l-Annessi I 

u III.  

(2) Ħtieġa li tiġi assigurata l-ġenerazzjoni ta’ l-informazzjoni li tagħmel possibbli l-

identifikazzjoni ta’ indikaturi adattati għall-miri ambjentali stabbiliti fl-Artikolu 12.  

(3) Ħtieġa li tiġi assigurata l-ġenerazzjoni ta’ l-informazzjoni li tippermetti l-valutazzjoni ta’ 

l-impatt tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 16. 

(4) Ħtieġa li jiġu inklużi attivitajiet biex tiġi identifikata l-kawża tal-bidla u għalhekk il-

miżuri korrettivi possibbli li jkun jinħtieġ jittieħdu biex jirritorna l-istatus ambjentali 

tajjeb, meta d-devjazzjonijiet mill-parametri ta’ l-stat mixtieq ikunu identifikati. 

(5) Ħtieġa li tiġi pprovduta informazzjoni dwar sustanzi kimiċi li jikkontaminaw fi speċi 

għall-konsum tal-bniedem minn żoni ta’sajd kummerċjali. 

(6) Ħtieġa li jiġu inklużi attivitajiet biex jikkonfermaw li l-miżuri korrettivi jwasslu għat-

tibdil mixtieq u mhux għal effetti sekondarji mhux mixtieqa. 

(7) Ħtieġa li tinġabar flimkien l-informazzjoni fuq il-bażi ta’ Reġjuni Marittimi. 

(8) Ħtieġa li jiġu żviluppati speċifikazzjonijiet tekniċi u metodi standardizzati għal 

monitoraġġ fuq livell tal-Komunità biex tkun tista’ tiġi kkomparata l-informazzjoni.  

(9) Ħtieġa li tkun assigurata kemm jista’ jkun il-kompatibilità ma’ programmi eżistenti li 

ġew żviluppati fuq livell reġjonali u internazzjonali bil-ħsieb li titrawwem konsistenza 

bejn dawn il-programmi u li tiġi evitata d-duplikazzjoni ta’ l-isforzi. 

(10) Ħtieġa li tiġi nkluża bħala parti mill-valutazzjoni inizjali prevista fl-Artikolu 10 

valutazzjoni ta’ bidliet kbar fil-kondizzjonijiet ambjentali kif ukoll, fejn hemm bżonn, 

kwistjonijiet ġodda u emerġenti. 

(11) Ħtieġa li jiġu indirizzati bħala parti mill-valutazzjoni inizjali prevista fl-Artikolu 10 l-

elementi elenkati fl-Anness III u l-varjabilità naturali tagħhom u biex jiġu evalwati x-

xejriet lejn l-ilħuq tal-miri ambjentali stabbiliti skond l-Artikolu 12(1), bl-użu, kif jixraq, 

ta' l-indikaturi stabbiliti u l-punti ta’ referenza tal-limiti jew miri tagħhom.  
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ANNESS VI 

Artikolu 16(1) 

(1) Kontrolli ta’ l-input: miżuri ta’ mmaniġġjar li jinfluwenzaw l-ammont ta’ attività tal-

bniedem li hi permessa. 

(2) Kontrolli ta’ l-output: miżuri ta’ mmaniġġjar li jinfluwenzaw il-grad ta’ perturbazzjoni 

ta’ komponent fl-ekosistema li hu permess. 

(3) Kontrolli tad-distribuzzjoni spazjali u temporali: miżuri ta’ mmaniġġjar li jinfluwenzaw 

fejn u meta xi attività titħalla sseħħ. 

(4) Miżuri ta’ koordinazzjoni ta' l-immaniġġjar: għoddod biex jiżguraw li mmaniġġjar ikun 

koordinat. 

(5) Inċentivi ekonomiċi: miżuri ta’ mmaniġġjar li jagħmluha fl-interess ekonomiku ta’ 

dawk li jużaw l-ekosistema marittima li jaġixxu b’modi li jgħinu l-ilħuq ta’ l-għanijiet 

ekoloġiċi għall-ekosistema. 

(6) Għoddod ta’ mitigazzjoni u rimedju: għoddod ta’ mmaniġġjar li tiggwida attivitajiet tal-

bniedem biex jirrestawraw komponenti mħassra ta’ l-ekosistemi marittimi. 

(7) Komunikazzjoni, involviment tal-partijiet interessati u t-tqajjim ta’ kuxjenza pubblika. 

 


