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KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJON ILILL-PARLAMENT EWROPEW U 
LILL-KUNSILL 

L-isfida tas-sikurezza tal-attivitajiet taż-żejt u l-gass fil-baħar 

1. INTRODUZZJONI 

L-isplużjoni tar-rigg ta' tħaffir - Deepwater Horizon - fil-Golf tal-Messiku fl-20 ta' April 2010 
u ż-żejt li beda jfur mill-bir f'qiegħ il-baħar ikkawżaw ħsara ambjentali, ekonomika u soċjali 
sinifikattiva1.  

Hekk kif partijiet mill-ibħra lil hinn mix-xtut tal-UE huma esplojtati b'mod intensiv għall-
produzzjoni taż-żejt u l-gass2, u b'aktar tfittix għaddej, l-UE għandha interess vitali fil-
prevenzjoni ta' diżastru simili. Minkejja li għadhom għaddejjin l-investigazzjonijiet fuq il-
kawżi tal-aċċident, l-impatt tiegħu fuq l-ekosistemi li jinsabu fil-Golf tal-Messiku u lil hinn 
kif ukoll ir-responsabbiltajiet varji involuti, xorta waħda, jistgħu jiġu meħuda l-ewwel 
tagħlimiet u tittieħed azzjoni dwarhom  

Waħedhom, l-għadd ta' installazzjonijiet fil-baħar li jinsabu fl-Atlantiku tal-Grigal jaqbez l-
1,000. Barra dan, filwaqt li l-installazzjonijiet fil-Baħar Iswed u l-Baħar Baltiku għadhom qed 
jammontaw biss għal ċifri waħdanin, hemm aktar minn 100 installazzjoni li topera fl-ilmijiet 
tal-UE fil-Mediterran filwaqt li fis-setturi Maltin u Ċiprijotti qegħdin jiġu rrappurtati pjanijiet 
ġodda ta' tfittix. It-tfittix jew produzzjoni taż-żejt u l-gass qegħdin iseħħu wkoll qrib ħafna tal-
UE, barra x-xtut tal-Alġerija, il-Kroazja, l-Eġittu, il-Libja, it-Tuneżija, it-Turkija u l-Ukrajina. 

Installazzjonijiet fil-baħar ewlenin fl-Ewropa u madwarha 

 

                                                 
1 Ħdax -il persuna tilfu ħajjithom fl-isplużjoni u n-nirien ta' wara. Madwar 4.9 miljun barmil żejt ġie 

rilaxxat fl-oċean qabel ma twaqqfet in-nixxija 85 ġurnata wara u laħqet effettwat bejn 350 u 450 
kilometru tal-kosta tal-Istati Uniti.  

2 Fl-2009, il-produzzjoni tal-ġass u żejt naturali fl-UE u n-Norveġja ammontat għall-ekwivalenti ta' 196 u 
269 miljun tunellata żejt, rispettivament. Madwar 90 % tal-produzzjoni taż-żejt taż-ŻEE u 60 % ta' dik 
tal-gass ġejjin mill-baħar. 
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Sors: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 

L-industrija Ewropea taż-żejt u l-gass fil-baħar ma kienitx ħielsa minn aċċidenti serji fil-
passat bħal dawk tal-Piper Alpha u l-Alexander Kielland fil-Baħar tat-Tramuntana3. Bħala 
konsegwenza ta' dawn, fl-aħħar snin, għadd ta' pajjiżi Ewropej introduċew rekwiżiti ta' 
sikurezza u reġimi regolatorji stretti. Madankollu, l-esperjenza tad-Deepwater Horizon 
għandha twassal għal riflessjoni sinċiera anki fl-Ewropa dwar l-adegwatezza tal-oqfsa 
regolatorji u l-prattiki attwali f'termini ta' tħejjija u reazzjoni għal kwistjonijiet ta' sikurezza u 
emerġenza.  

Riflessjoni ta' dan it-tip hija meħtieġa wkoll minħabba t-trasformazzjoni tal-industrija 
Ewropea taż-żejt u l-gass bħala tweġiba għat-telf gradwali tar-riżervi "faċli" taż-żejt u l-gass. 
It-tfittix riesaq lejn ambjenti aktar kumplessi li huma kkaratterizzati minn riżervi bi pressjoni 
għolja/temperatura għolja, ilmijiet aktar fondi u/jew kundizzjonijiet klimatiċi estremi li jistgħu 
jikkumplikaw il-kontroll tal-installazzjonijiet taħt il-baħar u r-reazzjoni għall-inċidenti. Fl-
istess waqt, qegħdin jeqdiemu l-faċilitajiet ta' produzzjoni f'żoni li qegħdin jilħqu l-limitu ta' 
produzzjoni u, ta' spiss, dawn qegħdin jispiċċaw f'idejn operaturi speċjalizzati iżda b' bażi 
iżgħar ta' kapital . 

L-UE għandha interess li żżomm produzzjoni indiġena ta' żejt u gass minħabba raġunijiet ta' 
sigurtà tal-provvista tal-enerġija kif ukoll sabiex iżżomm opportunatitajiet ta' xogħol u 
kummerċ fl-ekonomija Ewropea. Minkejja li r-riskji ma jistgħux jiġu eliminati kompletament 
fil-maġġoranza tal-attivitajiet umani, inkluż fl-industrija tal-idrokarbonju fil-baħar, 
madankollu, għandhom jiġu żgurati s-sikurezza u l-integrità tal-operazzjonijiet u l-garanzija 
tal-ogħla protezzjoni għaċ-ċittadini Ewropej u l-ambjent .  

L-iskala u l-gravità tal-aċċident tad-Deepwater Horizon wasslu lill-Kummissjoni sabiex, 
f'Mejju li għadda, tniedi diġà valutazzjoni urġenti tas-sikurezza tal-attivitajiet ta' tfittix u 
produzzjoni taż-żejt u l-gass fl-ilmijiet Ewropej. Permezz ta' analiżi tal-leġiżlazzjoni Ewropea 
applikabbli kif ukoll b'konsultazzjonijiet mal-industrija u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri4, f'Lulju5 l-Kummissjoni identifikat ħames oqsma fejn teħtieġ azzjoni sabiex jitħarsu 
l-kredenzjali tal-UE fuq is-sikurezza u l-ambjent:  

• proċeduri ta' ħruġ ta' liċenzji bir-reqqa,  

• kontrolli mtejba mill-awtoritajiet pubbliċi,  

• azzjoni fuq in-nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni applikabbli,  

• reazzjoni msaħħa tal-UE għad-diżastri, u  

• kooperazzjoni internazzjonali għall-promozzjoni madwar id-dinja tal-kapaċitajiet 
marbuta ma' sikurezza u reazzjoni fil-baħar. 

Uħud mill-aħjar prattiki diġà jeżistu fl-Istati Membri u fl-industrija f'dak li għandu x'jaqsam 
ma' sikurezza, tħejjija u reazzjoni. Madankollu, l-isfida li ġejja mir-riskju ta' aċċident kbir fil-

                                                 
3 Il-Pjattaforma tal-Piper Alpha splodiet fl-1988 u qatlet 167 persuna u rrilixxat 670 tunnellata żejt fil-

baħar. Fl-1980 mietu 123 persuna meta nqalbet il-pjattaforma tal-Alexander Kielland. 
4 Korpi amministrattivi pubbliċi tal-Istati Membri li huma involuti fil-ħruġ ta' liċenzji u s-superviżjoni ta' 

attivitajiet fil-baħar. 
5 L-istqarrijiet tal-Kummissarji Oettinger u Damanaki fil-plenarja tal-PE fis-7 ta' Lulju 
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baħar teħtieġ li l-aktar prattiki avanzati jsiru n-norma madwar l-UE u l-ilmijiet tagħha6. Livell 
għoli u uniformi ta' sikurezza bħal dan iwassal għal fiduċja pubblika sħiħa u jista' jsaħħaħ l-
isforzi tal-UE biex tiżgura livelli għolja ta' sikurezza, tħejjija u reazzjoni lil hinn mill-fruntieri 
Ewropej, kemm f'ġuriżdizzjonijiet oħra kif ukoll f'ilmijiet internazzjonali.  

Dan kollu jista' jintlaħaq permezz ta' azzjoni determinata mill-awtoritajiet pubbliċi fl-Ewropa 
u minn sħubija b'saħħitha bejn il-partijiet kollha involuti - l-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati 
Membri, l-industrija, l-Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi u partijiet interessati oħra – 
skont il-prinċipji tal-Politika Marittima Integrata tal-UE. Il-Parlament Ewropew approva 
riżoluzzjoni dwar azzjoni tal-UE fuq attivitajiet taż-żejt fil-baħar fejn talab lill-Kummissjoni 
biex tressaq qafas legali komprensiv li jiżgura li jiġu applikati standards għolja u uniformi ta' 
sikurezza madwar l-UE u pajjiżi terzi, inkluż, proposti li, fi ħdan il-proposta, jkopru l-
prevenzjoni tal-aċċidenti, kif ukoll r-reazzjoni u r-responsabbiltà għad-diżastri7

 Din il-
Komunikazzjoni tippreżenta l-ewwel passi sabiex jintlaħaq dan l-għan.  

2. SABIEX JIĠU ŻGURATI L-AKTAR PRATTIKI AVANZATI MADWAR L-EWROPA 

It-titjib tas-sikurezza taċ-ċittadini u l-protezzjoni tal-ambjent ma jistgħux jiddependu biss fuq 
l-inizjattiva diskrezzjonali u r-regolazzjoni interna tal-industrija. Ir-reġim regolatorju għandu 
jiżgura li l-industrija tkun konformi ma' regoli ċari, stretti u ambizzjużi li jippermettu biss 
operazzjonijiet li huma sikuri u sostennibbli. Flimkien ma' dan, ir-reġim għandu jipprovdi 
għal livell għoli ta' trasparenza li tippermetti lill-industrija u l-awtoritajiet pubbliċi li juru lil 
kwalunkwe parti interessata li qegħdin jiġu ġestiti u kkontrollati, b'mod adegwat, dawk l-
attivitajiet li huma ta' riskju għall-ħajja tal-bniedem, l-ambjent jew il-propjetà.  

Filwaqt li r-reġimi internazzjonali għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass fil-baħar għadhom 
mhumiex żviluppati bi sħiħ jew huma nieqsa minn mekkaniżmi effettivi ta' infurzar, is-
sitwazzjoni fl-Ewropa tiddependi l-aktar minn dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tal-Istati Membri individwali peress li l-leġiżlazzjoni tal-UE jew ma tkoprix aspetti rilevanti 
varji tas-settur jew tipprovdi biss għal standards minimi ta' prestazzjoni. Dispożizzjonijiet li 
japplikaw għal attivitajiet fil-baħar, ta' spiss, huma mxerrdin f'leġiżlazzjonijiet differenti tal-
UE. 

Dan iwassal għal reġimi tal-ħruġ tal-liċenzji, tas-sikurezza operazzjonali u tal-protezzjoni 
ambjentali li jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor. Din l-eteroġeneità tikkomplika l-
interpretazzjoni u l-ġestjoni ta' riskji għas-saħħa, is-sikurezza u l- ambjent fl-Ewropa filwaqt li 
żżid l-ispejjeż għall-kumpaniji. Huwa importanti li jiġi nnotat li dan jista' jwassal għad-
dewmien ta' reazzjoni koordinata għall-aċċidenti, b'effett fuq bosta Stati Membri hekk kif l-
istandards tekniċi, il-format tad-dejta u l-proċeduri ta' reazzjoni jvarjaw madwar l-Ewropa kif 
ukoll fl-istess baċir ta' baħar.  

Il-Kummissjoni tipproponi li taħdem lejn qafas legali riformat u aktar koerenti għall-
attivitajiet ta' tfittix u produzzjoni fil-baħar fl-Ewropa li jiżgura li fl-UE jkun hemm l-

                                                 
6 L-ilmijiet taħt is-sovranità u l-ġuriżdizzjoni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jinkludu ilmijiet fil-

Baħar Mediterran, fil-Baħar Baltiku, fil-Baħar l-Iswed u fl-Oċean Atlantiku tal-Grigal, inklużi l-ilmijiet 
ta' madwar l-Ażores, il-Madeira u l-Gżejjer Kanarji. Dawn jinkludu ilmijiet kostali, ilmijiet territorjali u 
Żoni Ekonomiċi Esklussivi. 

7 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar azzjoni tal-UE fil-qasam tat-tfittxija għaż-żejt u l-estrazzjoni 
taż-żejt fl-Ewropa adottata fis-7 ta' Ottubru 2010. 
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implimentazzjoni tal-aktar prattiki avanzati. Filwaqt li ċ-ċittadin u l-ambjent Ewropew se 
jibbenefika minn livell dejjem ogħla ta' protezzjoni, l-industrija għandha tibbenefika l-aktar 
minn qafas issemplifikat u b'kundizzjonijiet indaqs għal kulħadd. Sabiex jintlaħaq dan l-għan, 
jeżistu għadd ta' alternattivi, bħall-emenda invididwali tal-liġijiet attwali rispettivi, it-tfassil ta' 
leġiżlazzjoni konsolidata għall-attivitajiet fil-baħar jew l-iżvilupp ta' strumenti legali flessibbli 
li jikkomplimentaw il-leġiżlazzjoni eżistenti. Ir-riskji involuti, l-bżonn ta' ċertezza legali u l-
prinċipji ta' "regolazzjoni aħjar" kollha jappoġġaw il-pożizzjoni tal-Kummissjoni favur 
leġiżlazzjoni speċifika, waħdanija u ġdida għall-attivitajiet taż-żejt u l-gass fil-baħar li, 
possibilment, tkun appoġġata minn miżuri legali flessibbli (linji gwida). 

2.1. Ir-rwol kruċjali tal-ħruġ responsabbli tal-liċenzji  

Il-ħruġ tal-liċenzji jispikka bħala l-ewwel għodda ewlenija sabiex tiġi żgurata s-sikurezza ta' 
attivitajiet ġodda ta' tħaffir f'ambjenti kumplessi. It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) jistabbilixxi politika tal-Unjoni dwar l-enerġija, fil-kuntest tal-istabbiliment 
u l-funzjonament tas-suq intern u fir-rigward tal-ħtieġa li jiġi mħares u mtejjeb l-ambjent8. It-
Trattat ifakkar ukoll li l-Istati Membri għandhom id-dritt li jiddeterminaw il-kundizzjonijiet 
għall-esplojtazzjoni tar-riżorsi tagħhom tal-enerġija, l-għazliet tagħhom bejn sorsi differenti 
ta' enerġija kif ukoll l-istruttura ġenerali tal-provvista ta' enerġija tagħhom, mingħajr ħsara 
għall-politika dwar l-ambjent tal-Unjoni9. Il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar il-ħruġ ta' 
liċenzji10 tindirizza biss l-aspetti kompetittivi tal-proċeduri tal-ħruġ ta' liċenzji sabiex tiżgura 
li jkun hemm aċċess ugwali għas-sejħiet nazzjonali għall-offerti għall-entitajiet kollha 
madwar l-UE.  

Għaldaqstant, kull Stat Membru joħroġ liċenzji u approvazzjonijiet oħra meħtieġa għat-
tfittxija u l-produzzjoni ta' riżorsi ta' idrokarburi fit-territorji u l-ilmijiet li jaqgħu taħt il-
ġuriżdizzjoni tiegħu u, b'hekk, jistabbilixxi r-rekwiżiti tiegħu stess għall-ħruġ tal-liċenzji. 
Madankollu, l-approvazzjonijiet mill-Istati Membri individwali għat-tħaffir fl-ibħra tagħhom 
jistgħu jkollhom impatt sinifikattiv fuq Stati Membri oħra. Il-ħsarat ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali kkawżati minn tixrid kbir taż-żejt jaffettwa ż-żoni tal-baħar u tax-xatt irrispettivament 
mill-fruntieri nazzjonali. 

Għalhekk huwa kruċjali li l-proċeduri tal-ħruġ tal-liċenzji fi kwalunkwe parti tal-Ewropa 
jkunu konformi ma' ċertu kriterji bażiċi. Il-proċeduri nazzjonali tal-ħruġ tal-liċenzji fl-Istati 
Membri kollha għandhom jiġu riveduti sabiex jirreflettu l-aħjar prattiki rikonoxxuti u jinkludu 
obbligi, fuq livell ta' UE, dwar il-prestazzjoni marbuta mas-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent, l-
immanniġġar tar-riskji u l-verifikazzjoni indipendenti.  

Ir-reġim tal-ħruġ tal-liċenzji għandu jiġi appoġġat minn reġim inekwivokabbli dwar ir-
responsabbiltajiet li għandu jinkludi strumenti adegwati ta' sigurtà finanzjarja li jkopru 
inċidenti ewlenin. L-istrumenti ta' sigurtà finanzjarja eżistenti għandhom jiġu vvalutati fir-
rigward ta' limiti finanzjarji u għandhom jiġu kkomplimentati minn strumenti oħra ta' 
kopertura tar-riskji bħal fondi, assigurazzjoni, garanziji, eċċ. 

• Rekwiżiti ewlenin għall-ħruġ tal-liċenzji għat-tfittix u produzzjoni tal-idrokarbonju 
għandhom jiġu definiti fuq livell ta' UE. F'dak ir-rigward, il-Kummissjoni se tagħmel 

                                                 
8 L-Artikolu 194 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
9 ibidem 
10 Direttiva 94/22/KE (dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, 

tfittxija u produzzjoni ta’ idrokarburi) 
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proposti fl-2011 li jkunu appoġġati minn valutazzjoni tal-impatt:. Ir-rekwiżiti ewlenin li se 
jiġu evalwati għandhom jinkludu:  

(1) Preżentazzjoni ta' "każ ta' sikurezza" sħiħ u dokumentazzjoni dwar saħħa u sikurezza 
marbuta miegħu11 għal kull operazzjoni, fejn ikun hemm imniżżla d-dispożizzjonijiet 
għall-ġestjoni ta' avvenimenti kritiċi inkluż kwalunkwe attività konkomitanti li tista' 
twassal għal aċċidenti serji. 

(2) Dimostrazzjoni tal-kapaċità teknika, tal-operaturi prospettivi, li jieħdu l-miżuri xierqa 
kollha għall-prevenzjoni u reazzjoni għal avvenimenti kritiċi, filwaqt li jitqiesu l-
kundizzjonijiet operazzjonali tas-sit konċernat u l-karatteristiċi tal-attivitajiet li ntalbet 
liċenzja speċifika għalihom. 

(3) Il-kapaċità finanzjarja għall-ġestjoni tal-konsegwenzi ta' avvenimenti mhux previsti, 
inkluż il-possibbiltà ta' parteċipazzjoni fi skemi adegwati ta' assigurazzjoni jew 
strumenti ta' kopertura tar-riskju. 

2.2. Reġim regolatorju li jwassal għal operazzjonijiet bl-ogħla livell ta' sikurezza.  

Il-frammentazzjoni tal-oqfsa legali fl-UE ma jikkonċernax biss l-istadju tal-ħruġ tal-liċenzji 
iżda wkoll l-operazzjonijiet tal-installazzjonijiet. Il-varjazzjonijiet iseħħu waqt it-
traspożizzjoni, mill-Istati Membri tal-UE, tar-rekwiżiti minimi tad-direttivi dwar is-saħħa u s-
sikurezza fil-leġiżlazzjoni nazzjonali hekk kif huwa permess li l-Istati Membri jżommu u 
jintroduċu aktar miżuri ta' protezzjoni minn dawk stipulati fir-rekwiżiti minimi. Bħala riżultat 
ta' dan, bosta riggijiet tat-tħaffir imħaddma mill-istess kumpanija fl-ilmijiet tal-Istati Membri 
jistgħu jkunu, kull wieħed minnhom, konformi ma' rekwiżiti regolatorji differenti. Minn barra 
l-isfidi ċari għall-integrità tal-miżuri ta' sikurezza, din il-kumplessità tista' twassal, b'mod 
partikolari, għal spejjeż addizzjonali għall-industrija u xkiel fit-tħaddim tas-suq intern.  

Sabiex jiġu ggarantiti kundizzjonijiet indaqs għall-operaturi industrijali, għandhom jitfasslu r-
rekwiżiti applikabbli għall-industrija permezz tal-istabbiliment ta' miri jew, fejn xieraq, 
leġiżlazzjoni preskrittiva skont kriterji uniformi u b'referenza għall-aktar elementi avanzati 
f'dan is-settur filwaqt li dawn jiġu implimentati b'mod rigoruż. Flimkien mal-kapaċità 
finanzjarja u teknika, dawn ir-rekwiżiti għandhom jinkludu, elementi ewlenin li jipproteġu s-
saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fuq installazzjonijiet fil-baħar, jiżguraw l-integrità tal-
installazzjonijiet fil-baħar, jipprovdu livell għoli ta' protezzjoni tal-ambjent kif ukoll 
jipprevjenu u jirreaġixxu għall-aċċidenti.  

Mhux biss l-operazzjonijiet u l-installazzjonijiet futuri iżda dawk eżistenti wkoll għandhom 
ikunu konformi, b'mod konsistenti mal-ogħla livell ta' sikurezza u protezzjoni Il-
manuntenzjoni għandha tinkludi rekwiżiti għat-titjib regolari tal-installazzjonijiet hekk kif 
tevolvi t-teknoloġija. 

Il-leġiżlazzjoni ambjentali attwali tindirizza għadd ta' kwistjonijiet rilevanti għall-
installazzjonijiet fil-baħar (pereżempju valutazzjoni tal-impatt ambjentali) u ċertu aspetti tal-
operazzjonijiet fil-baħar (pereżempju l-emissjonijiet mill-pjattaformi). Madankollu, l-
installazzjonijiet mhumiex koperti mill-leġiżlazzjoni tal-UE fuq il-kontroll tat-tniġġis u tar-

                                                 
11 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/91/KEE li tikkonċerna l-ħtiġijiet minimi għat-titjib tal-ħarsien tas-sigurtà u 

tas-saħħa tal-ħaddiema fl-industriji tal-estrazzjoni tal-minerali permezz tat-tħaffir, Artikolu 3. 
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riskji ta' aċċidenti ewlenin12 li, primarjament, ġiet imfassla sabiex tindirizza installazzjonijiet 
fuq l-art u riskji ta' aċċidenti ewlenin fuq l-art. 

• Il-Kummissjoni se tivvaluta modi ta' kif tista' ssaħħaħ il-leġiżlazzjoni ambjentali fir-
rigward tal-kontroll tat-tniġġis, l-ispezzjoni, il-prevenzjoni tal-aċċidenti u l-ġestjoni tal-
installazzjonijiet individwali. Il-proposti leġiżlattivi għandhom jestendu l-leġiżlazzjoni 
eżistenti sabiex ikopru l-installazzjonijiet taż-żejt u l-gass fil-baħar jew ifasslu strument 
waħdieni għal operazzjonijiet ta' dan it-tip. 

Ir-rekwiżiti minimi għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fl-industriji tat-
tħaffir għaż-żejt u l-gass huma stabbiliti fid-Direttiva Qafas 89/391/KEE, id-direttivi 
individwali rilevanti tagħha u d-Direttiva 92/91/KEE li hija speċifika għas-settur13.  

• Sabiex tkompli tibni fuq ir-riżultati sħaħ tal-investigazzjonijiet dwar id-Deepwater 
Horizon, il-Kummissjoni se tirrevedi l-qafas għas-saħħa u s-sikurezza, inkluż il-bżonn li 
tiġi emendata d-Direttiva 92/91/KEE li tikkonċerna l-ħtiġijiet minimi għat-titjib tal-ħarsien 
tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema fl-industriji tal-estrazzjoni tal-minerali permezz tat-
tħaffir, sabiex jiġu riflessi wkoll l-effetti psikoloġiċi possibbli ta' kundizzjonijiet iżolati tax-
xogħol fuq żbalji mwettqa mill-bniedem.  

• L-awtoritajiet tal-ħruġ tal-liċenzji u l-operaturi tal-Istati Membri għandhom jirrevedu u 
jaġġornaw, fejn xieraq, il-"każijiet ta' sikurezza" u d-Dokumenti dwar is-Sikurezza u s-
Saħħa. Ladarba, tintemm din ir-reviżjoni, dawn għandhom jistabbilixxu programm ċar u 
definit ta' aġġornament f'każ li joħorġu xi nuqqasijiet.  

Il-leġiżlazzjoni tal-UE 14 dwar is-sikurezza tal-prodotti tapplika normalment għat-tagħmir 
fil-faċilitajiet taż-żejt u l-gass fil-baħar iżda teskludi mill-ambitu tagħha l-unitajiet ta' tħaffir 
mobbli fil-baħar (MODU)15 u t-tagħmir marbut magħhom. Il-MODUs huma meqjusa bħala 
bastimenti tal-baħar u s-sikurezza tagħhom hija soġġetta għar-regoli li jinsabu fil-Kodiċi 
għall-Kostruzzjoni u t-Tagħmir tal-Unitajiet Mobbli ta' Tħaffir fil-Baħar ("Kodiċi MODU") 
tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO). Madankollu, dan il-Kodiċi la jinkludi 
rekwiżiti għat-tħaddim tat-tagħmir industrijali użat għat-tħaffir tal-bjar u lanqas il-proċeduri 
għall-kontroll tagħhom. Barra dan, il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE teskludi wkoll it-tagħmir 
ta' kontroll mill-ambitu tagħha. 

Għadd ta' standards tekniċi nazzjonali, Ewropej u internazzjonali għall-attivitajiet taż-żejt u l-
gass fil-baħar jeżistu iżda ftit minnhom jipprovdu xi forma ta' garanzija ta' konformità mal-
liġi tal-UE. Ir-regolamenti nazzjonali ta' spiss jirreferu għal standards tekniċi iżda l-istandards 
li jintużaw ivarjaw minn Stat Membru għall-ieħor. 

• Il-Kummissjoni se teżamina l-fattibbiltà tal-estensjoni tal-iskop tal-leġiżlazzjoni tal-UE 
dwar is-sikurezza tal-prodotti sabiex jiġi inkluż tagħmir installat u użat f'unitajiet mobbli 

                                                 
12 Kwestjonarju dwar id-Direttiva 96/82/KE dwar il-kontroll ta' perikoli ta' inċidenti maġġuri li jinvolvu 

sustanzi perikolużi (Seveso II) 
13 Id-Direttiva 89/391/KEE dwar l-introduzzjoni ta' miżuri biex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa 

tal-ħaddiema fuq ix-xogħol 
14 Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 

95/16/KE, u d-Direttiva 97/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ apparat ta’ pressjoni. 

15 Ir-rigg Deepwater Horizon kien ikklassifikat bħala MODU 
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fil-baħar. Dan ikun jeħtieġ kjarifika dwar il-livell ta' interazzjoni u konsistenza mal-Kodiċi 
MODU, b'kooperazzjoni mal-IMO. 

• B'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali, il-Kummissjoni se tivvaluta b'mod kritiku r-
regolamenti u l-prattiki għad-diżinn u l-kontroll, fid-dawl tat-tagħlimiet meħuda mill-
aċċident tad-Deepwater Horizon. Jekk jinsab li r-regoli attwali mhumiex suffiċjenti jew 
jonqsu sew milli jiġu implimentati b'mod uniformi, il-Kummissjoni se teżamina l-bżonn ta' 
aktar armonizzazzjoni f'dan is-settur permezz tal-użu ta' strumenti leġiżlattivi u/jew dawk 
mhux leġiżlattivi. 

• Il-Kummissjoni, flimkien mal-awtoritajiet nazzjonal u l-organizzazzjonijiet ta' 
standardizzazzjoni CEN, CENELEC, ISO u IEC, se tinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-istandards 
tekniċi neċessarji. 

2.3. Reġimi ta' responsabbiltà 

Dispożizzjonijiet ċari dwar ir-responsabbiltà għat-tindif u r-responsabbiltà aħħarija għal 
kwalunkwe ħsara kkawżata jistgħu jiskoraġġixxu l-operaturi milli jissottovalutaw ir-riskji jew 
jikkompromettu l-miżuri ta' sikurezza. Dan l-effett ta' deterrent jgħin biex jillimita r-riskji tal-
ħsara ambjentali.  

Imsejsa fuq il-prinċipji ta' prekawzjoni u ta' min iniġġes iħallas, stabbiliti fit-trattati tal-UE16, 
il-leġiżlazzjoni ambjentali u marittima tal-UE tinkludi sistema ta' dispożizzjonijiet li 
jipprovdu għal rimedju f'każ ta' ħsara wara aċċident. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
diġà stabbiliet li, fil-kuntest ta' każijiet marbuta ma' nawfraġji, l-irdrokarburi li aċċidentalment 
jinxterdu fil-baħar jikkostitwixxu skart skont id-definizzjoni mogħtija mil-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-iskart, bir-responsabbilitajiet marbuta għall-operatur f'dak li jikkonċerna ħsarat, 
inklużi l-ispejjeż tat-tindif. 

Id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali tindirizza r-responsabbiltà għal ħsarat 
ambjentali bħala riżultat ukoll ta' aċċidenti jew avvenimenti kritiċi oħra f'attivitajiet fil-baħar. 
Din il-leġiżlazzjoni għandha tiżgura, mingħajr ambigwità, li l-operaturi attivi fil-baħar huma 
taħt responsabbiltà stretta, mhux biss għal ħsara kkawżata lil speċijiet protetti, ħabitats 
naturali u lill-ilmijiet koperti mid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, izda wkoll liż-żoni tal-baħar li 
jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni tal-Istati Membri. 

• Il-Kummissjoni se tipproponi emendi għad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali 
sabiex tkopri l-ħsara ambjentali lill-ilmijiet tal-baħar kollha kif definiti fid-Direttiva ta' 
Qafas dwar l-Istrateġija Marittima tal-Baħar17.  

• Il-Kummissjoni se tqis mill-ġdid l-alternattiva li tintroduċi rekwiżit obbligatorju għas-
sigurtà finanzjarja u, f'dan ir-rigward se teżamina s-suffiċjenza tal-limiti finanzjarji attwali 
għal strumenti ta' sigurtà finanzjarja stabbiliti marbuta ma' aċċidenti potenzjali ewlenin li 
jinvolvu l-partijiet responsabbli li għandhom kapaċità finanzjarja limitata.  

• L-applikabbiltà tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart għat-tixrid taż-żejt se tkun waħda mill-
kwistjonijiet li se jiġu indirizzati fid-dokument gwida dwar l-interpetazzjoni tad-Direttiva 
msemmija li qiegħed jiġi mħejji bħalissa. 

                                                 
16 TFUE Artikolu 191(2) 
17 Id-Direttiva 2008/56/KE 
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2.4. Ir-responsabbiltà tal-industrija 

L-industrija għandha r-responsabbiltà ewlenija għas-sikurezza tal-operazzjonijiet tagħha. L-
operazzjonijiet tagħha għandhom jagħtu prijorità viżibbli u inekwivokabbli lis-sikurezza u s-
sostennibbiltà fuq kwalunkwe prijorità oħra. Dan għandu jidher ċar permezz tal-investimenti 
fil-prevenzjoni, ir-reazzjoni għall-aċċidenti u l-kapaċitajiet ta' rkupru taż-żejt. Huwa fl-
interess tal-kumpaniji li, b'mod konvinċenti, jimpenjaw ruħhom lejn l-ogħla livell ta' 
sikurezza u prevenzjoni mill-aċċidenti, peress li din se tiddetermina l-kompetittività tas-settur 
tagħhom kif ukoll l-ambitu tal-azzjonijiet regolatorji li għad iridu jiġu.  

Il-passi meħuda s'issa fl-industrija jvarjaw minn kumpanija għal kumpanija u jeħtieġ li jiġu 
kkomplimentati minn inizjattivi konġunti tal-industrija. L-ewwel minn dawn l-azzjonijiet diġà 
tħabbret18. Madankollu, l-industrija trid timpenja ruħha b'mod aktar kwantifikabbli u wiesa' 
favur l-iżvilupp tal-kapaċitajiet u l-adozzjoni ta' kultura, mingħajr kompromessi, tas-
"sikurezza l-ewwel" li tipprevjeni diżastri futuri fl-Ewropa u fi kwalunkwe post ieħor. 

Filwaqt li kemm l-industrija kif ukoll l-awtoritajiet taw prova tal-kapaċitajiet tagħhom li 
jimmobilizzaw u joperaw, b'mod pjuttost effettiv, ir-riżorsi meħtieġa sabiex jiġi miġġieled it-
tixrid taż-żejt fil-Golf tal-Messiku, il-ħin meħud biex jitwaqqaf it-tixrid mill-bir innifsu kif 
ukoll dak meħud biex jiġu indentifikati l-kawżi jibqgħu fattur ta' tħassib. Għaldaqstant, l-
industrija għandha taħdem, bi sħubija ma' awtoritajiet pubbliċi fejn meħtieġ, fuq għodod 
ġodda ta' reazzjoni għall-emerġenzi li jistgħu jintużaw fuq il-post tat-tagħmir u s-siti fi 
kwalunkwe ambjent tal-baħar fl-Ewropa. 

• Il-Kummissjoni tistieden lill-industrija, li tinsab f'pożizzjoni tajba biex tivvaluta r-rekwiżiti 
tekniċi għal operazzjonijiet sikuri taż-żejt u l-gass fil-baħar, biex tikkontribwixxi lejn l-
istabbiliment tal-istandards neċessarji u tipproponi azzjonijiet awtoregolatorji. 

• Il-Kummissjoni tistieden lill-industrija biex , fl-2010 stess, tiffinalizza u tippreżenta 
pjanijiet ta' azzjoni individwali kif ukoll pjanijiet direzzjonali konġunti tal-industrija li 
jistabbilixxu ż-żmien, il-karatteristiċi, il-kontenut u r-riżorsi meħtieġa biex jiġu 
implimentati l-azzjonijiet maħsuba. Dawn il-pjanijiet għandhom jiġu sottomessi għall-
iskrutinju tar-regolaturi u, jekk ma jkunx fihom informazzjoni kummerċjali sensittiva, 
dawn għandhom ikunu disponibbli b'mod wiesa'.  

• Il-Kummissjoni tistieden lill-industrija biex tagħti bidu għall-istabbiliment ta' konsorzju bl-
inkarigu tal-iżvilupp u l-istabbiliment ta' faċilitajiet fl-Ewropa għar-reazzjoni primarja 
veloċi f'każ ta' aċċidenti. Il-konsorzju għandu jkun inkarigat li jiżviluppa l-għodod 
neċessarji għall-kontroll tajjeb tal-emerġenzi. 

2.5. Mudell ġdid għas-sorveljanza pubblika 

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom responsabbiltà kruċjali għat-tfassil ta' qafas regolatorju 
korrett għall-attivitajiet fil-baħar billi jitqiesu wkoll il-prinċipji tal-Ippjanar tal-Ispazju 

                                                 
18 Inħoloq grupp ta' ħidma fi ħdan l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Produtturi taż-Żejt u l-Gass sabiex 

jiġu vvalutati l-prattiki attwali u jikkunsidraw titjib fejn meħtieġ. Ġie stabbilit konsorzju industrijali 
sabiex jistabbilixxi għodod ta' intervent tajjeb f'każ ta' emerġenza għall-Golf tal-Messiku. 
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Marittimu19. Dawn għandhom jiżguraw il-konformità sħiħa tal-operaturi permezz ta' 
sorveljanza effettiva li tikkonsisti f'kommunikazzjoni, konsultazzjoni, kontroll u infurzar.  

Flimkien ma' dawn irid ikun hemm djalogu attiv mal-pubbliku ġenerali u l-partijiet interessati 
li jirrappreżentaw interessi ekonomiċi u soċjali li potenzjalment jistgħu jiġu effettwati. 
Trasparenza u inklużjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet u s-sorveljanza għandhom jitħeġġu skont l-
aħjar prattika fil-governanza marittima20.  

Is-sorveljanza tal-industrija mill-awtoritajiet pubbliċi għandha tkun imsejsa fuq l-aħjar prattiki 
amministrattivi fl-Ewropa u tista' tissaħħaħ minn azzjonijiet fuq livell ta' UE. Pereżempju, 
ikun siewi jekk tiġi evalwata l-inklużjoni tal-inkarigi ta' spezzjoni simili għal dawk imwettqa 
fit-trasport marittimu fl-attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA); 
dejjem jekk il-leġiżlazzjoni tal-UE tipprovdi għal ambitu, standards għat-tagħmir u rekwiżiti 
tas-sikurezza ċari, dan jista' jgħin fil-promozzjoni ta' sorveljanza u konformità effettivi 
madwar l-UE. 

• Il-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-Istati Membri, se tiddefinixxi l-aktar 
prattiki avanzati li għandhom jiġu implimentati mill-awtoritajiet regolatorji u superviżorji 
fil-ħruġ tal-liċenzji, l-ispezzjonijiet u l-kontroll tal-konformità. Dawn se jitfasslu fuq l-
aħjar prattiki eżistenti fost l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, u għandu jitħeġġeġ 
it-tixrid tagħhom madwar il-ġuriżsdizzjonijiet kollha tal-UE permezz ukoll tal-użu sħiħ tal-
potenzjal tad-djalogu strutturat bejn il-partijiet interessati fil-Forum tal-Karburanti Fossili 
"Berlin".  

• Il-Kummissjoni se taħdem mal-Istati Membri sabiex tistabbilixxi mekkaniżmu volontarju 
ta' konsultazzjoni/rrappurtar dwar il-ħruġ tal-liċenzji għal operazzjonijiet kumplessi fil-
baħar li jippermettu skrutinju espert aktar wiesa' pereżempju permezz ta' reviżjoni esperta 
minn awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri kostali li huma qrib xulxin.  

• Il-Kummissjoni se taħdem mal-Istati Membri, l-industrija u partijiet interessati oħra sabiex 
tipprovdi lill-pubbliku aċċess faċli għal informazzjoni aġġornata b'mod kontinwu dwar 
miżuri tas-sikurezza, l-immanniġġar tar-riskji, il-pjanijiet ta' kontinġenza u statistiki 
speċifiċi dwar indikaturi tas-sikurezza ewlenin għall-kumpaniji .  

• Il-Kummissjoni se taħdem mal-Istati Membri sabiex tipprovdi qafas għal evalwazzjoni 
indipendenti tal-prestazzjoni tar-regolaturi nazzjonali, b'mod partikolari, fir-rigward tal-
inkarigi ta' superviżjoni tagħhom . 

3. IL-PREKAWZJONI GĦANDHA TAPPLIKA WAQT LI JSIR IT-TITJIB 

Sakemm ikunu disponibbli r-riżultati kompleti tal-investigazzjoni dwar il-kawżi tal-aċċident 
tad-Deepwater Horizon, l-isforzi tal-industrija favur it-titjib tas-sikurezza tal-operazzjonijiet 
iwasslu għal riżultati tanġibbli u l-kampanja sabiex jisaħħaħ b'mod xieraq il-qafas regolatorju 
madwar l-Ewropa tkun ġiet ikkompletata, għandhom jiġu applikati trażżin partikolari u 

                                                 
19 L-Ippjanar tal-Ispazju Marittimu huwa għodda ewlenija għall-ġestjoni tal-kompetizzjoni bejn attivitajiet 

differenti għal spazju f'żoni tal-baħar ta' użu intensiv billi jiġu żgurati l-istabbilità u l-prevedibbiltà fit-
tul. 

20 Ara l-Komunikazzjoni "Linji gwida għal Strateġija Integrata għall-Politika Marittima: Lejn l-aqwa 
prassi fil-governanza marittima integrata u l-konsultazzjoni mal-partijiet interessati" – COM(2008) 395. 



MT 11   MT 

kawtela addizjonali fir-rigward tat-tfittix u l-produzzjoni li għaddejjin bħalissa kif ukoll fir-
rigward tal-proċeduri ġodda ta' ppjanar u ħruġ tal-permessi. 

Il-prekawzjoni għandha tkun propozjonali għar-riskji u għandha tiffoka fuq operazzjonijiet 
kumplessi fil-baħar fejn il-klima estrema, riżervi bi pressjoni/temperatura għolja, ambjenti tal-
ilma fond jew ambjenti naturali li huma partikolarment sensittivi fejn din l-attenżjoni żejda 
għandha tiġi ggarantita. F'operazzjonijiet kumplessi bħal dawn, jista' jkun xieraq li jiġu 
sospiżi temporanjament awtorizzazzjonijiet futuri. Kwanlunkwe miżura prekawzjonarja 
għandha tkun proporzjonali għar-riskji u għandha tkun koordinata fuq livell ta' UE. 

• Il-Kummissjoni tistieden lill-Istati Membri biex jirrevedu l-operazzjonijiet kumplessi 
kollha ta' tfittix taż-żejt jew gass u jiżguraw li l-istandards tal-aħjar prattiki huma 
implimentati b'mod uniformi madwar l-UE. Filwaqt li kwalunkwe deċiżjoni biex jiġu 
sospiżi l-operazzjonijiet ta' tħaffir fil-baħar għandha titħalla għad-diskrezzjoni tal-Istati 
Membri, il-Kummissjoni tisħaq fuq l-istedina tagħha lill-Istati Membri biex jimplimentaw, 
b'mod rigoruż, approċċ prekawzjonarju għall-ħruġ tal-liċenzji għal operazzjonijiet 
kumplessi ġodda tat-tfittix taż-żejt u l-gass u biex jeżaminaw il-ħtieġa ta' sospensjoni ta' 
dan il-ħruġ tal-liċenzji sakemm ir-reġimi Ewropej tas-sikurezza fil-baħar jiġu valutati fid-
dawl tal-aċċident tad-Deepwater Horizon.  

4. IT-TISĦIĦ TAL-KAPAĊITÀ TA' INTERVENT TAL-UE F'KAŻ TA' AĊĊIDENTI FIL-BAĦAR 

F'każ ta' aċċident serju lil hinn mix-xtut ta' kwalunkwe Stat Membru, it-timijiet ta' reazzjoni 
għandhom ikunu kapaċi li jirrikorru għall-kapaċitajiet kollha disponibbli, inkluż dawk tal-
industrija21 u ta' Stati Membri oħra. L-UE għandha strumenti biex jikkomplimentaw il-
mekkaniżmi ta' reazzjoni għall-emerġenzi u tal-protezzjoni ċivili tal-Istati Membri fi ħdan il-
Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili li, fuq talba speċifika, tista' tipprovdi appoġġ 
u tiffaċilita l-koordinazzjoni u l-għoti ta' għajnuna Ewropea. Dan ikopri kemm il-protezzjoni 
ċivili kif ukoll it-tniġġis tal-baħar. Iċ-Ċentru ta' Monitoraġġ u Informazzjoni (MIC) tiegħu, 
operat mill-Kummissjoni Ewropea, huwa disponibbli fuq bażi 24/7.  

Jekk meħtieġ, l-MIC jista' jimmobilizza il-kapaċità ta' rkupru taż-żejt tal-Aġenzija Ewropea 
għas-Sigurtà Marittima (EMSA). Minkejja li l-EMSA tiffoka fuq it-tniġġis tal-baħar mill-
bastimenti u attivitajiet oħra marbuta mat-tħejjija għall-emerġenzi, tista' xorta waħda 
tintervjeni b'mod sinifikattiv f'każijiet ta' tixrid taż-żejt minn faċilitajiet taż-żejt fil-baħar 
peress li l-kapaċitajiet tagħha, bħall-bastimenti ta' reazzjoni għat-tniġġis jew xbihat mis-
satelliti, tista' tindirizza t-tixrid taż-żejt irrispettivament mis-sors. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni se tagħmel tibdiliet fir-Regolament tat-Twaqqif tal-EMSA22 sabiex ikun 
possibbli li tagħti appoġġ lir-reazzjoni għat-tniġġis tal-baħar minn kwalunkwe sors, inkluż 
installazjonijiet taż-żejt u l-gass fil-baħar. 

Bħalissa għaddejja wkoll ħidma sabiex tissaħħaħ aktar il-kapaċità ġenerali tal-UE għall-
prevenzjoni u reazzjoni għad-diżastri, inkluż l-għajnuna pprovduta mill-MIC. Dawn l-isforzi 
għandhom ifittxu s-sinerġiji bejn l-azzjonijiet meħuda mill-industrija mmirati lejn l-iżvilupp 
tal-kapaċitajiet għal intervent rapidu tajjeb u reazzjoni għat-tixtrid taż-żejt.  

                                                 
21 Oil Spill Response Ltd (parti min-Netwerk Globali ta' Reazzjoni). 
22 Ir-Regolament (KE) Nru 1406/2002. 
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L-effiċjenza u l-veloċità ta' kwalunkwe reazzjoni għal emerġenza fil-baħar jiddependu wkoll 
fuq id-disponibbiltà ta' informazzjoni instantanja dwar l-istat tal-kolonna tal-ilma u qiegħ il-
baħar matul l-aċċident. Attwalment, din id-dejta mhijiex kompletament disponibbli madwar l-
UE kollha u ma tistax tiġi assemblata minn sorsi pubbliċi u privati frammentati bl-għan li jiġi 
osservat b'mod adegwat il-progress ta' aċċident. 

• Fl-2010, il-Kummissjoni se tippreżenta Komunikazzjoni bl-għan li tiġbor flimkien il-pariri 
esperti u riżorsi vasti - disponibbli kemm fuq livell lokali, nazzjonali u tal-UE – f'sistema 
msaħħa ta' reazzjoni għad-diżastri tal-UE. Din tiffoka fuq il-forniment ta' għajnuna ta' 
solliev fl-ewwel fażi ta' emerġenza kif ukoll fuq it-tisħiħ tal-istrumenti tal-UE għall-
protezzjoni ċivili u l-għajnuna umanitarja.  

• Il-Kummissjoni se tfittex modi biex issaħħaħ id-disponibbiltà tal-kapaċitajiet ta' reazzjoni 
għall-emerġenzi, pereżempju, billi tirrikjedi li tagħmir ta' reazzjoni għall-emerġenzi ikun 
disponibbli f'kull reġjun rilevanti fl-UE billi taħdem b'kooperazzjoni mal-industrija u l-
Istati Membri kif ukoll billi tibni fuq strumenti eżistenti tal-Mekkaniżmu ta' Proteżżjoni 
Ċivili tal-UE u l-EMSA.  

• Sabiex tissaħħaħ l-effiċjenza tar-reazzjonijiet għall-emerġenza, il-Kummissjoni tistieden 
lill-Istati Membri jimplimentaw azzjonijiet proposti mill-Kummissjoni fl-inizjattiva 
"Għarfien dwar il-Baħar 2020" bl-għan li tinħoloq arkitettura koerenti u miftuħa għat-
tqassim ta' informazzjoni fuq l-istat tal-kolonna tal-ilma u qiegħ il-baħar. 

5. SĦUBIJI ĠODDA GĦAS-SIKUREZZA FIL-BAĦAR ANKE BARRA L-ILMIJIET EWROPEJ 

5.1. Inizjattivi reġjonali fil-viċinat bħala l-ewwel ċirku ta' azzjoni internazzjonali 

L-UE għandha tkun attenta sew għaż-żoni qrib it-territorju tagħha fejn qed jiżdied it-tħaffir 
fil-baħar u fejn aċċident bit-tixrid taż-żejt li jġib miegħu jista' jagħmel ħsara lill-abmjent u l-
ekonomiji ta' bosta Stati Membril kostali. 

F'dan il-kuntest, id-delimitazzjoni taż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi u tal-blata kontinentali 
skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS) għandha tkun 
inkoraġġita.  

Fil-Baħar Mediterran, parti kbira tal-ispazju tal-baħar huwa magħmul minn ibħra 
internazzjonali għaldaqstant għandha tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati li 
jinsabu max-xatt tal-baħar.  

Għaldaqstant l-UE għandha tara li l-oqfsa regolatorji u s-superviżjoni tal-industrija fil-
ġuriżdizzjonijiet tal-ilmijiet ġirien tal-Ewropa jipprovdu l-istess livelli għolja ta' sikurezza u 
protezzjoni. Hemm eżempju tajjeb tal-benefiċċji miksuba mill-kooperazzjoni reġjonali fil-
Baħar tat-Tramuntana bejn l-awtoritajiet kompetenti23. 

Il-potenzjal ta' konvenzjonijiet reġjonali għandu jiġi esplorat. Dan jinkludi t-tnedija mill-ġdid, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri kkonċernati, tal-proċess favur id-dħul fis-seħħ 

                                                 
23 Forum tal-Awtoritajiet dwar Attivitajiet fil-Baħar tat-Tramuntana (NSOAF). 
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tal-protokoll kontra t-tniġġis minn attivitajiet fil-baħar fil-Mediterran 24 Dan ikun jista' 
jippermetti l-involviment taċ-Ċentru ta' Reazzjoni għall-Emerġenza ta' Tniġġis Marittimu 
Reġjonali għall-Baħar tal-Mediterran (REMPEC) fil-prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni għal 
emerġenza fil-baħar. Il-kooperazzjoni bilaterali tista' tissaħħaħ, b'mod partikolari, mal-istati 
tan-Nofsinhar tal-Mediterran involuti f'attivitajiet ta' estrazzjoni mill-baħar, permezz ta' 
Pjanijiet ta' Azzjoni u strumenti fl-ambitu tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (VEP). 

Għandha tittieħed ukoll azzjoni b'għanijiet simili25 permezz ta' konvenzjonijiet reġjonali oħra 
bħal OSPAR, il-Konvenzjoni ta' Ħelsinki u l-Konvenzjoni ta' Bukarest26. Programmi ta' 
kooperazzjoni reġjonali dwar l-enerġija, bħal Inogate, diġà jiffokaw fuq is-sikurezza u s-
sigurtà tal-provvisti tal-enerġija u jistgħu jiġu żviluppati biex isaħħu l-kooperazzjoni fuq 
attivitajiet fil-baħar. It-Trattat tal-Komunità tal-Enerġija (TKE) għandu jiġi kkunsidrat ukoll 
meta jiġu indirizzati azzjonijiet ta' sikurezza fl-Istati rilevanti.  

Fuq l-istess livell, l-Artiku wkoll jeħtieġ li tingħatalu attenzjoni speċifika minħabba l-ambjent 
naturali partikolarment sensittiv tiegħu, l-klima iebsa u riżervi sinifikattivi ta' idrokarburi li 
għadhom ma ġewx esplorati. Għandhom jiġu introdotti regoli internazzjonali vinkolanti jew 
valuri ta' referenza, imsejsa fuq il-linji gwida tal-Kunsill Artiku, fost oħrajn27. Il-kuntatti mal-
pajjiżi tal-Artiku huma essenzjali f'dan ir-rigward.  

• Il-Kummissjoni se tintensifika d-djalogu mal-ġirien tal-UE dwar is-sikurezza fil-baħar bl-
għan li jinħoloqu inizjattivi komuni ġodda li jistabbilixxu kanali ta' informazzjoni dwar 
emerġenzi, skambju ta' informazzjoni dwar tfittix u produżżjoni, promozzjoni ta' livelli 
għolja ta' sikurezza u prevenzjoni u miżuri ta' infurzar konġunt bħall-ispezzjonijiet tal-
installazzjonijiet.  

• Il-Kummissjoni se taħdem mal-Istati Membri pajjiżi terzi rilevanti sabiex jiġi mħeġġeġ l-
istabbiliment ta' inizjattivi/fora reġjonali tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-Baħar 
Mediterran, Iswed u Baltiku, imsejsa fuq l-eżempju u għarfien tajjeb tal-Forum tal-
Awtoritajiet dwar Attivitajiet fil-Baħar tat-Tramuntana. Se tikkunsidra wkoll il-possibbiltà 
li tindirizza s-sikurezza fil-baħar permezz ta' strumenti bilaterali u ta' kooperazzjoni 
reġjonali eżistenti mal-pajjżi applikanti tal-UE u l-ġirien. 

• Il-Kummissjoni se tippromwovi azzjoni fil-kuntest ta' konvenzjonijiet u protokolli 
eżistenti. 

5.2. L-obbligu internazzjonali tal-industrija Ewropea. 

Kumpaniji Ewropej taż-żejt u l-gass ta' spiss qed ikollhom dejjem aktar operazzjonijiet fil-
baħar barra l-Ewropa. Huwa kruċjali li l-industrija tagħha timpenja ruħha li jkollha l-aktar 
prattiki avanzati tas-sikurezza u dawk ambjentali irrispettivament mill-ġuriżdizzjoni fejn 
qegħdin joperaw, inklużi dawk barra l-UE.  

                                                 
24 Protokoll għall-Protezzoni tal-Baħar Mediterran kontra Tniġġis li Jirriżulta minn Esplorazzjoni u 

Esplojtazzjoni tal-Blata Kontinentali u Qiegħ il-Baħar u l-Art ta' taħtu 
25 Ara Artikolu 18 tal-konklużjonijiet tal-Konferenza Ministerjali tal-OSPAR tat-23/24 ta' Settembru 

2010. 
26 Il-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent Marittimu tal-Grigal tal-Atlantiku (OSPAR), Il-

Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni ta’ l-Ambjent Marin taż-Żona tal-Baħar Baltiku (Konvenzjoni ta' 
Ħelsinki) u l-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-Baħar l-Iswed kontra t-tniġġis (Konvenzjoni ta' 
Bukarest). 

27 Linji Gwida għall-Artiku dwar iż-Żejt u l-Gass fil-Baħar 2009. 
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Alternattiva waħda hija li jiġu introdotti obbligi fuq l-industriji bi kwartieri fl-UE sabiex jiġu 
applikati politiki ta' sikurezza u ambjentali uniformi fl-operazzjonijiet kollha tagħhom 
madwar id-dinja. Li jonqos milli jsir dan jista' jwassal sabiex ir-regolaturi jiritiraw il-liċenzji 
jew permessi speċifiċi tal-operaturi. 

• Il-Kummissjoni tistieden lill-industrija u l-Istati Membri jadottaw obbligi trasparenti u 
vinkolanti għall-kumpaniji bi kwartieri fl-UE sabiex isegwu standards Ewropej dwar is-
sikurezza u l-prevenzjoni tal-aċċidenti fl-operazzjonijiet kollha tagħhom madwar id-dinja.  

5.3. Responsabbiltà globali 

Minkejja li l-impatt tal-aċċidenti fil-baħar m'għandux fruntieri, il-kopertura u l-infurzar tal-
liġi internazzjoni li tirregola l-prevenzjoni, l-ippjanar għall-emerġenzi u r-reazzjoni, hija 
żbilanċjata u mhux kompluta28. Pereżempju konvenzjoni dwar l-ippjanar għall-emerġenzi29 
tiffoka fuq it-tniġġis taż-żejt minn bastimenti iżda mhux minn installazzjonijiet fil-baħar. 
Barra dan, ir-responsabbiltà finanzjarja għat-tniġġis miż-żejt u l-gass minn installazzjonijiet 
fil-baħar mhuwiex kopert minn l-ebda konvenzjoni internazzjonali.  

L-UE qiegħda f'pożizzjoni tajba biex tokkupa rwol ewlieni fl-isforzi internazzjonali favur it-
tisħiħ tar-regoli eżistenti fuq livell globali. Madankollu, għandha bżonn tgħaqqad il-forzi mal-
isħab tagħha, bl-Istati Uniti fuq quddiem u produtturi importanti oħra inkluż in-Norverġja, ir-
Russja u l-OPEC. L-inizjattivi tal-UE għandhom ikunu msejsa fuq il-Forum tar-Regolaturi 
Internazzjonali (IRF) iżda għandhom jimmiraw lejn partiċipazzjoni aktar wiesa'30. 

L-għan aħħari għandu jkun sistema global li tistabbilixxi miri jew valuri ta' referenza komuni 
għas-sikurezza u s-sostennibbiltà fit-tfittix u l-produzzjoni fil-baħar, li tista' sservi għal żewġ 
għanijiet: L-ewwelnett, għandha tippromwovi l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' regoli 
stretti dwar is-sikurezza u l-prevenzjoni tal-aċċidenti fil-ġuriżdizzjonijiet b'attivitajiet taż-żejt 
u l-gass fil-baħar. It-tieninett, għandha tikkoordina azzjonijiet u/jew tiżviluppa dawk konġunti 
mmirati lejn l-amministrazzjonijiet, ir-regolaturi, l-organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni, 
l-industrija, il-kumpaniji ta' ċertifikazzjoni u stabbilimenti ta' riċerka bil-għan li jkun hemm il-
konformità massima possibbli fuq livell dinji mal-UNCLOS f'żoni lil hinn mill-
ġuriżdizzjonijiet nazzjonali. 

• L-isħubiji u d-djalogi dwar l-enerġija li jeżistu diġà mal-isħab internazzjonali tal-UE se 
jiġu mħeġġa li jibdew inizjattiva globali mmexxija mill-UE għas-sikurezza fil-baħar u li 
jaqblu fuq it-termini ġenerali ta' azzjoni globali bħal din. Il-Laqgħa Ministerjali bejn l-UE 
u l-OPEC diġà approvat inizjattiva għal diskussjoni dwar is-sikurezza fil-baħar fl-2011. Il-
Kummissjoni se titlob għal laqgħa ta' dan it-tip fl-2011 sabiex ikun hemm qbil fuq l-
għanijiet ewlenin u sabiex jiġu esplorati l-miri u l-valuri ta' referenza għall-aħjar prattiki u 

                                                 
28 UNCLOS tipprevedi l-obbligu għall-istati li jipproteġiu l-ambjenti tal-ilma mit-tniġġis, jistabbilixxu 

pjanijiet ta' kontinġenza u jadottaw liġijiet u regolamenti li jipprevjenu, jnaqqsu u jikkontrollaw it-
tniġġis fiż-żoni fl-ambitu tal-ġurizdizzjoni nazzjonali u lil hinn. Madankollu, l-mekkaniżmi ta' 
konformità u infurzar mhumiex inklużi u l-implimentazzjoni tiddependi fuq ir-rieda tajba tal-istati u 
korpi bħall-organizzazzjonijiet settorali u l-konvenzjonijiet dwar l-ibħra reġjonali. Dan għandu jitqies 
għad-differenzi ewlenin fil-konformità ma 'dawn l-obbligi, inklużi dawk għall-ilmijiet Ewropej. 

29 Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-Tniġġis miż-Żejt (OPRC). 
30 Il-membri tal-IRF jinkludu l-Brażil, il-Kanada, l-Pajjiżi l-Baxxi, n-New Zealand, in-Norveġja, r-Renju 

Unit u l-Istati Membri. 
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standards globali. Flimkien ma' dan, il-Kummissjoni se tkompli tikkontribwixxi lejn 
inizjattivi fil-baħar fil-qafas tal-G-20.  
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6. KONKLUŻJONIJIET U L-PASSI LI JMISS 

Ir-reviżjoni li saret wara l-aċċident tad-Deepwater Horizon turi li attivitajiet taż-żejt u l-gass 
fil-baħar fl-UE huma parzjalment irregolati minn reġim tas-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent li 
huwa eteroġenju. Reġim daqshekk ifframmentat ma jistax jipprovdi reazzjoni adegwata għar-
riskji ġejjin mill-evoluzzjoni tal-attivitajiet industrijali tal-gass u ż-żejt fil-baħar. Dan iħalli 
għadd ta' oqsma b'inċertezza legali fir-rigward tal-obbligi u r-responsabbilitajiet tal-kumpaniji 
u ma jippermettix l-użu sħiħ tal-opportunitajiet offruti mill-aġenziji u l-istrumenti tal-UE.  

Filwaqt li r-reġimi regolatorji tal-Istati Membri jinkludu livelli għolja ta' prevenzjoni mill-
aċċidenti permezz ta' rekwiżiti stretti dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-protezzjoni tal-ambjent, 
azzjoni ulterjuri hija meħtieġa sabiex jiġi żgurat it-tixrid tal-aħjar prattiki madwar l-UE 
permezz l-aktar qafas avanzat fuq livell ta' UE, bi kjarifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE u 
billi jiġu indirizzati n-nuqqasijiet identifikati. L-UE għandha kull interess li taġixxi mingħajr 
dewmien u tiżgura li operazzjonijiet fil-baħar fl-ilmijiet Ewropej u madwar id-dinja jkunu 
konformi mal-aktar livelli stretti ta' sikurezza, prevenzjoni u reazzjoni għall-aċċidenti, 
mingħajr kompromess jew inkonsistenza. 

Il-Kummissjoni tistieden lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill biex jappoġġaw it-triq 'il 
quddiem imfassla f'din il-Komunikazzjoni u biex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom fuq l-
azzjonijiet speċifiċi proposti. Il-Kummissjoni se jkollha konsultazzjonijiet ulterjuri mar-
regolaturi nazzjonali u partijiet interessati oħra dwar l-iskop tal-inizjattivi proposti bl-għan li 
tippreżenta proposti għal miżuri leġiżlattivi u/jew miżuri mhux leġiżlattivi konkreti qabel is-
sajf tal-2011. Se titqies fil-proċess kwalunkwe tagħlima rilevanti li toħrog mill-inkjesti fl-
aċċident tad-Deepwater Horizon.  

 




