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Skeda tas-Sommarju Eżekuttiv
Valutazzjoni tal-impatt tal-Proposta għal Ambjent għal Single Window Marittima Ewropea

A. Ħtieġa għal azzjoni
Għaliex? X’inhi l-problema li qed tkun indirizzata?
L-ambjent ta’ rapportar għall-vapuri llum huwa ineffiċjenti ferm, minħabba n-nuqqas ta’ armonizzazzjoni,
rapportar mitlub minn diversi punti ta’ dħul u livelli baxxi ta’ skambju tad-data sottomessa (l-operaturi tat-tbaħħir
spiss jintalbu jissottomettu l-istess data lil diversi awtoritajiet). Meħuda flimkien, ir-rapportar għalhekk sar oneru
diffiċli għall-operaturi tat-tbaħħir. Madwar 4.6 miljun siegħa tal-persunal jintużaw għar-rapportar kull sena flUE, u dan joffri potenzjal biex jonqos il-piż amministrattiv.
X’mistennija tikseb din l-inizjattiva?
Il-proposta hija intiża biex tistabbilixxi ambjent ta’ rapportar tabilħaqq armonizzat, simplifikat u komprensiv. Dan
għandu jsaħħaħ is-suq uniku, itejjeb il-kompetittività tat-trasport marittimu, u jikkontribwixxi għall-katina tattrasport diġitali multimodali.
X’inhu l-valur miżjud ta’ azzjoni fil-livell tal-UE?
Biex jinħoloq ambjent ta’ rapportar armonizzat, hija meħtieġa azzjoni legali f’livell tal-UE. Ma huwiex probabbli li
politiki żviluppati u implimentati fuq livell internazzjonali jew nazzjonali jirriżultaw f’armonizzazzjoni f’dan ilqasam.

B. Soluzzjonijiet
X’għażliet ta’ politika leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi ġew ikkunsidrati? Hemm għażla preferuta jew
le? Għaliex?
L-għażliet ikkunsidrati huma:
A) Speċifikazzjonijiet tekniċi vinkolanti għall-kisba ta’ portals ta’ rapportar armonizzati (front-ends) mas-Single
Windows Nazzjonali (NSWs) jew b’kamp ta’ informazzjoni komprensiv (għażla A1) jew b’kamp ta’ informazzjoni
limitat (għażla A2);
B) Soluzzjoni IT komuni għal komponent ta’ portal ta’ rapportar front-end fis-Single Windows Nazzjonali kollha
b’kamp ta’ informazzjoni komprensiv (għażla B1) jew limitat (għażla B2);
C) Portal ta’ rapportar Single Window Marittima ċentralizzat stabbilit fil-livell tal-UE, b’kamp ta’ informazzjoni
komprensiv (għażla C1) jew limitat (għażla C2).
Abbażi tal-aċċettazzjoni mill-partijiet ikkonċernati, l-effettività, il-kosteffiċjenza, ir-riskji u l-koerenza, l-għażla
preferuta proposta hija B1.
Liema alternattiva u min jappoġġaha?
L-inizjattiva għandha appoġġ qawwi mill-gruppi ta’ partijiet ikkonċernati ewlenin. Kumpaniji tat-tbaħħir u aġenti
tal-vapuri ġeneralment jippreferu kamp ta’ applikazzjoni komprensiv u soluzzjoni ċentralizzata bħala garanzija
għall-armonizzazzjoni. L-Istati Membri l-iktar jippreferu l-kamp ta’ applikazzjoni komprensiv u soluzzjoni
deċentralizzata (armonizzazzjoni tal-front-end tan-NSWs).

C. Impatti tal-alternattiva preferuta
X’inhuma l-benefiċċji tal-alternattiva preferuta (jekk hemm, inkella x’inhuma dawk ewlenin)?
Il-benefiċċju ewlieni huwa t-tnaqqis sinifikanti fil-piż amministrattiv għall-operaturi tat-tbaħħir: l-iffrankar ta’ 22-25
miljun siegħa ta’ persunal fl-2020-2030 b’valur ta’ EUR 625-720 miljun. It-tnaqqis fil-piż amministrattiv u ttitjib fl-effiċjenza se jżidu l-kompetittività tat-trasport marittimu, b’impatt pożittiv fuq l-impjiegi, it-tkabbir u t-tnaqqis
tal-emissjonijiet tas-CO2. Benefiċċji oħra mistennija huma gwadanni fl-effiċjenza (multimodali) minn użu aħjar ta’
data fil-portijiet; żieda fis-sodisfazzjon fuq ix-xogħol u professjoni iktar attraenti; benefiċċji ta’ sikurezza u sigurtà.
X’inhuma l-ispejjeż tal-alternattiva preferuta (jekk hemm, inkella x'inhuma dawk ewlenin)?
L-ispejjeż ewlenin huma l-iżvilupp u l-adattament tas-softwer; u spejjeż operazzjonali annwali inkluż
aġġornamenti regolari tas-softwer. L-ispejjeż totali għall-2020-2030 huma stmati għal EUR 29.4 miljun (SM +
KUMM).
Kif se jintlaqtu n-negozji, l-SMEs u l-mikrointrapriżi?
It-tnaqqis fil-piż amministrattiv u r-rapportar simplifikat jillibera riżorsi tal-persunal, u jagħti valur miżjud b’mod
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speċjali lill-SMEs.
Se jkun hemm impatti sinifikanti fuq il-baġits u l-amministrazzjonijiet nazzjonali?
L-ispiża medja għal kull Stat Membru hija stmata għal EUR 1.15 miljun għall-2020-2030. Din tinkludi investimenti
li jsiru darba u spejjeż annwali.
Se jkun hemm impatti sinifikanti oħra?
Le.

D. Segwitu
Meta se tiġi riveduta l-politika?
Evalwazzjoni tal-impatti għandha tinbeda 5 snin wara l-implimentazzjoni. Għandhom isiru aġġornamenti regolari
skont l-iżviluppi legali u tekniċi.
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