
(ii)  ir-reġistrazzjoni ta' dejta oċeanografika bħalt-temperatura, is-salinità, il-preżenza tal-plankton, il-proliferazzjoni 
tal-algi u d-dardir; 

(iii)  l-immappjar tal-ispeċijiet aljeni invażivi (l-IAS); 

(iv)  l-azzjonijiet, inklużi studji, għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-espansjoni tal-IAS; 

(b)  l-inċentivi finanzjarji għall-installazzjoni abbord ta' mezzi ta' reġistrazzjoni awtomatika għall-monitoraġġ u r- 
reġistrazzjoni tad-dejta oċeanografika, bħat-temperatura, is-salinità, il-preżenza tal-plankton, il-proliferazzjoni tal-algi 
u d-dardir; 

(c)  l-ispejjeż għall-kiri ta' bastimenti kummerċjali tas-sajd għall-osservazzjoni ambjentali b'rata li hija proporzjonata mal- 
attività; 

(d)  l-ispejjeż għal azzjonijiet xjentifiċi oħrajn relatati mal-immappjar u l-valutazzjoni tal-ekosistemi kostali u tal-baħar, u 
għas-servizzi tagħhom. 

2. Għall-operazzjonijiet immirati lejn l-irkupru ta' ħabitats tal-baħar u kostali speċifiċi sabiex tiġi megħjuna s- 
sostenibbiltà tal-istokkijiet tal-ħut, kif imsemmi fl-Artikolu 40(1)(i) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, l-azzjonijiet li 
ġejjin huma eliġibbli għall-għajnuna: 

(a)  azzjonijiet għat-tnaqqis tat-tniġġis fiżiku u tat-tniġġis minn sustanzi kimiċi; 

(b)  azzjonijiet għat-tnaqqis ta' pressjonijiet fiżiċi oħrajn, inkluż l-istorbju antropoġeniku ta' taħt il-baħar li jaffettwa ħażin 
lill-bijodiversità; 

(c)  miżuri pożittivi ta' konservazzjoni għall-protezzjoni u l-konservazzjoni tal-flora u tal-fawna, inkluż it-tidħil mill-ġdid 
jew ir-ripopolazzjoni bi speċijiet indiġeni, u l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-Infrastruttura Ekoloġika msemmija fil- 
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Infrastruttura Ekoloġika (1); 

(d)  azzjonijiet għall-prevenzjoni, il-kontroll jew l-eliminazzjoni tal-ispeċijiet aljeni invażivi (l-IAS). 

KAPITOLU V 

SPEJJEŻ RELATATI MAL-PROMOZZJONI TAL-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA U MAL-MITIGAZZJONI TAT-TIBDIL FIL-KLIMA 

Artikolu 13 

Spejjeż eliġibbli relatati mal-idrodinamika tal-buq tal-bastiment 

1. Għall-operazzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-idrodinamika tal-buq tal-bastiment skont l-Artikolu 41(1)(a) tar- 
Regolament (UE) Nru 508/2014, l-ispejjeż relatati mal-azzjonijiet li ġejjin huma eliġibbli għall-għajnuna: 

(a)  l-investimenti f'mekkaniżmi ta' stabbiltà bħal, pereżempju, propelli tas-sentina u pruwi stillati bbuzzati 'l barra minn 
taħt (“bulbous bows”) li jikkontribwixxu għal navigazzjoni aħjar u stabbiltà mtejba; 

(b)  l-ispejjeż relatati mal-użu ta' żebgħa antiveġetattiva mhix tossika, bħal, pereżempju, l-kisi bir-ram, sabiex titnaqqas il- 
frizzjoni; 

(c)  l-ispejjeż relatati mal-apparat tal-istering, bħas-sistemi ta' kontroll tal-apparat tal-istering u diversi tmien sabiex 
titnaqqas l-attività tat-tmun skont il-kundizzjonijiet tat-temp u tal-baħar; 

(d)  l-ittestjar f'baċir sabiex tiġi pprovduta bażi għat-titjib tal-idrodinamika. 

2. L-ispejjeż relatati mal-manutenzjoni bażika tal-bwieq mhumiex eliġibbli għall-finanzjament skont dan l-Artikolu. 

Artikolu 14 

Spejjeż eliġibbli relatati mat-titjib tas-sistema ta' propulsjoni tal-bastiment 

Għall-operazzjonijiet immirati lejn it-titjib tas-sistema ta' propulsjoni tal-bastiment skont l-Artikolu 41(1)(a) tar- 
Regolament (UE) Nru 508/2014, l-ispejjeż relatati max-xiri u, jekk ikun meħtieġ, mal-installazzjoni tal-oġġetti li ġejjin 
huma eliġibbli għall-għajnuna: 

(a)  l-iskrejjen effiċjenti fl-użu tal-enerġija, inklużi x-xaftijiet ta' trażmissjoni; 

(b)  il-katalizzaturi; 

(c)  il-ġeneraturi effiċjenti fl-użu tal-enerġija bħal, pereżempju. dawk li jaħdmu bl-idroġenu jew bil-gass naturali; 

(d)  l-elementi ta' propulsjoni li jaħdmu bl-enerġija rinnovabbli, bħall-qlugħ, l-ogħla qlugħ tal-bastiment li jittellgħu biss 
meta r-riħ ikun ħafif, l-imtieħen tar-riħ, it-turbini jew il-pannelli fotovoltajċi; 

31.3.2015 L 86/7 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea MT   

(1) Komunikazzjoni tal-Kummissjoni msejħa “L-Infrastruttura Ekoloġika (IE) — Insaħħu l-Kapital Naturali tal-Ewropa”, Brussell, 
COM(2013) 249 final, 6.5.2013. 

scerr014
Highlight

scerr014
Highlight



(e)  l-iskrejjen fil-pruwa; 

(f)  il-konverżjoni tal-magni biex dawn jaħdmu bil-bijofjuwils; 

(g)  l-ekonometri, is-sistemi ta' ġestjoni tal-fjuwil u s-sistemi ta' monitoraġġ; 

(h)  l-investimenti fi żnienen li jtejbu s-sistema ta' propulsjoni. 

Artikolu 15 

Spejjeż eliġibbli relatati mal-investimenti fl-irkaptu u t-tagħmir tas-sajd 

Għall-investimenti fl-irkaptu u t-tagħmir tas-sajd, kif imsemmi fl-Artikolu 41(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, 
l-ispejjeż relatati mal-azzjonijiet li ġejjin huma eliġibbli għall-għajnuna: 

(a)  is-sostituzzjoni tal-irkaptu rmunkat bi rkaptu alternattiv; 

(b)  il-modifikazzjoni tal-irkaptu rmunkat; 

(c)  l-investimenti f'tagħmir ta' monitoraġġ tal-irkaptu rmunkat. 

Artikolu 16 

Spejjeż eliġibbli relatati mal-investimenti mmirati lejn it-tnaqqis tal-konsum tal-elettriku jew tal-enerġija termali 

Għall-investimenti mmirati lejn it-tnaqqis tal-konsum tal-elettriku jew tal-enerġija termali skont l-Artikolu 41(1)(a) tar- 
Regolament (UE) Nru 508/2014, l-ispejjeż li ġejjin huma eliġibbli għall-għajnuna: 

(a)  l-investimenti għat-titjib tas-sistemi ta' tkessiħ, ta' ffriżar jew ta' iżolazzjoni ta' bastimenti ta' inqas minn 18-il metru; 

(b)  l-investimenti biex jiġi mħeġġeġ ir-riċiklaġġ tas-sħana li tkun fil-bastiment, li jinvolvi l-irkuprar u l-użu mill-ġdid tas- 
sħana għal operazzjonijiet awżiljarji oħrajn abbord il-bastiment. 

KAPITOLU VI 

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 

Artikolu 17 

Dħul fis-seħħ 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri 
kollha. 

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Novembru 2014. 

Għall-Kummissjoni 

Il-President 
Jean-Claude JUNCKER  
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