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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jirrakkomanda bis-sħiħ li l-impenji ta' l-Unjoni Ewropea jkunu mmirati, fuq kollox, lejn 
it-tħaris ta' standards minimi li jiżguraw l-ogħla livelli ta' protezzjoni għall-ambjent, għas-
saħħa u għas-sikurezza u lejn ir-rispett tal-prinċipju fl-Emenda tal-Projbizzjoni ta' Basel 
(Artikoli 34 u 36 tar-Regolament dwar it-Trasport bil-Baħar ta' l-Iskart), li għandu 
jipprojbixxi l-esportazzjoni ta' skart perikoluż, anki bħala parti minn bastiment li ma 
jintużax, lejn pajjiżi li qed jiżviluppaw;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinnegozja ma' l-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali sabiex tiżgura li fil-konvenzjoni li ġejja jkun hemm l-adozzjoni ta' livell 
ekwivalenti ta' kontroll indipendenti bħal dak adottat fil-Konvenzjoni ta' Basel u fl-
Emenda ta' Projbizzjoni ta' Basel;

3. Jemmen li jridu jsiru sforzi mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni sabiex jinħoloq fond 
obbligatorju għar-riċiklaġġ tal-bastimenti, li fih jikkontribwixxu s-sidien tal-bastimenti 
matul il-ħajja tal-bastiment tagħhom u li għandu jiffaċilita t-tindif minn qabel ta' 
bastimenti li fihom materjali perikolużi u l-iżvilupp ta' impjanti ta' riċiklaġġ ta' bastimenti 
fl-Unjoni, b'hekk ikun evitat it-tixrid ta' skart perikoluż f'pajjiżi li qed jiżviluppaw;

4. Jinsisti li l-bastimenti kollha li jbaħħru bil-bandiera ta' Stat Membru u li jitilqu minn port 
fl-Unjoni, jew li s-sidien tagħhom huma fil-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru, għandhomi 
jkunu mnadddfa minn qabel minn kwalunkwe skart perikoluż qabel kull konsenja finali 
f'pajjiż mhux membru ta' l-OECD;

5. Jistieden sabiex is-sussidji kollha lill-industrija tat-tbaħħir ikunu suġġetti għall-
kundizzjoni ta' l-użu ta' servizzi ta' tkissir tal-bastimenti li jirrispettaw l-ambjent ('green') 
jew għat-tindif minn qabel ta' kull bastiment taħt il-kontroll ta' l-UE;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-bastimenti kollha tal-gvern ikunu riċiklati fl-
Unjoni;

7. Meta jinnota n-numru kbir ta' tankers b’buq wieħed li fl-2010 se jkunu lesti biex 
jiżżarmaw, iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni xierqa u fil-ħin sabiex tiffaċċja 
dan in-numru kbir.
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