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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis li t-tixrid ta’ żejt ikkawżat mill-pjattaforma Deepwater Horizon fil-Golf tal-Messiku 
għandu jwassal lill-UE biex, b’mod urġenti, u fejn ikun meħtieġ, twettaq rieżami bir-reqqa 
tal-leġiżlazzjoni adegwata u r-regolamentazzjoni tagħha, fir-rigward tal-prinċipju 
prekawzjonarju u l-prinċipju li għandha tittieħed azzjoni preventiva, dwar l-aspetti kollha 
tat-tħaffir u tat-tiftix fil-baħar għaż-żejt u għall-gas, inkluż it-trasferiment sikur permezz 
ta’ pajpijiet taħt l-ilma mqiegħda fuq il-qiegħ, jew taħt il-qiegħ, tal-baħar, fit-territorji 
tagħha; f’dan il-kuntest, jilqa’ r-rieda tal-Kummissjoni li timla b’urġenza l-lakuni fil-
leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE;

2. Jinnota li l-inċidenti kkawżati mir-riggs taż-żejt u tal-gass fil-baħar iwasslu għal 
konsegwenzi transkonfinali u, għaldaqstant, jiġġustifika l-azzjoni tal-UE biex tipprevjeni 
u timmitiga dawn l-inċidenti;

3. Jinnota li l-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass fil-baħar qegħdin progressivament jitwettqu 
f’ambjenti dejjem aktar estremi u jistgħu potenzjalment iwasslu għal konsegwenzi kbar u 
devastanti għall-ambjent u għall-ekonomija tal-baħar u tal-inħawi tax-xtut;

4. Jappoġġja x-xewqa tal-Kummissjoni li tgħolli l-livell tal-istandards minimi fl-UE; 
jemmen li l-preokkupazzjonijiet dwar is-sikurezza u l-ambjent għandhom jiffurmaw parti 
essenzjali mil-leġiżlazzjoni kollha u li l-ogħla standards ambjentali u ta’ sikurezza 
għandhom ikunu applikati fl-oqsma kollha tal-attivitajiet taż-żejt u tal-gass fil-baħar;

5. Iwissi, madankollu, li l-effettività tal-leġiżlazzjoni fl-aħħar mill-aħħar tiddependi fuq il-
kompetenza tal-awtoritajiet u korpi Ewropej u nazzjonali relevanti li jimplimentaw, 
jimmaniġġjaw u jinfurzaw il-leġiżlazzjoni relevanti; jemmen li l-Kummissjoni għandha 
tkun viġilanti meta tiżgura l-konformità mill-awtoritajiet tal-Istati Membri;

6. Jinnota li għandha tingħata attenzjoni speċjali liż-żona tal-Artiku minħabba l-fraġilità u l-
importanza tagħha fit-trażżin tat-tibdil fil-klima;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu u jintensifikaw il-metodi ta’ 
spezzjoni u l-kooperazzjoni reċiproka effettiva u jistabbilixxu sistema ta’ ‘kontroll tal-
kontrolluri’ tal-UE bbażata fuq regoli minimi ta’ sikurezza vinkolanti tal-UE, sabiex 
jiżguraw li jkun hemm indipendenza fil-monitoraġġ u s-superviżjoni fil-livell tal-UE; iqis 
ukoll li l-ġbir ta’ dejta, l-iskambju tal-aħjar prattiki u l-koordinament tar-riżorsi ta’ rispons 
għandhom isiru fil-livell tal-UE u li, barra minn hekk, għandha tiġi promossa l-
koordinazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali bil-għan li jitjieb l-iskambju 
tal-aħjar prattiki u biex il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni jkunu l-aħjar possibbli;

8. Jinnota li xi kumpaniji taż-żejt u tal-gass joperaw skont standards differenti ta’ sikurezza 
kemm fl-UE kif ukoll fil-livell dinji, skont rekwiżiti regolatorji nazzjonali; jistieden lill-
Kummissjoni biex, flimkien mal-Istati Membri, l-ewwel nett tniedi rieżami komprensiv 
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tal-qafas legali għall-industrija taż-żejt u tal-gass fuq il-baħar, u t-tieni tarmonizza d-
diversi standards ta’ sikurezza fl-ogħla livell minimu possibbli bil-għan li tingħata 
ċertezza legali għall-impriżi u jiġi żgurat li:

- l-aħjar prattiki assoluti jsiru n-norma fl-operazzjonijiet kollha fl-UE; u li
- tkun tista’ tiġi ggarantita l-akbar protezzjoni possibbli f’każ ta’ inċident;

Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra tintroduċi 
leġiżlazzjoni ġdida maħsuba biex tkopri l-fażijiet kollha tal-attivitajiet taż-żejt u tal-gass 
fuq il-baħar (tiftix, operazzjoni, trasport u dekummissjonar) jew biex tikkompleta u 
ssaħħaħ il-leġiżlazzjoni eżistenti sabiex tinkorpora l-attivitajiet taż-żejt u tal-gass fuq il-
baħar;

9. Jinsab konvint li huwa wkoll meħtieġ li jkun hemm kooperazzjoni komprensiva u attiva 
ma’ pajjiżi terzi (b’mod partikulari dawk li jaqsmu fruntieri komuni tal-baħar mal-Unjoni 
Ewropea) sabiex jiġi żgurat li jkun hemm protezzjoni ambjentali xierqa u stat tajjeb tal-
baħar fejn jidħlu tiftix, tħaffir u trasport taż-żejt u tal-gass;

It-tisħiħ tal-kapaċità ta’ rispons tal-UE għad-diżastri

10. Itenni l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tressaq proposti mill-aktar fis biex 
tistabbilixxi Forza tal-Protezzjoni Ċivili tal-UE bbażata fuq il-Mekkaniżmu tal-
Protezzjoni Ċivili tal-UE u sabiex tfassal pjan ta’ azzjoni Ewropew, flimkien mal-Istati 
Membri, li jintegra mekkaniżmi speċifiċi li jistipulaw kif l-UE tista’ tirrispondi għal eventi 
ta’ tniġġis kbir ikkawżat minn installazzjonijiet taż-żejt fuq il-baħar, inklużi pajpijiet taħt 
l-ilma mqiegħda fuq il-qiegħ, jew taħt il-qiegħ, tal-baħar;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-ġestjoni mtejba tad-dejta dwar il-baħar, proposta fil-
Komunikazzjoni “Għarfien dwar il-Baħar 2020”1, u fil-proposta għal regolament li 
jistabbilixxi Programm biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ulterjuri ta’ Politika Marittima 
Integrata2, tqis il-ħtieġa li jiġi żgurat li jkun hemm monitoraġġ xieraq tat-theddidiet ta’ 
tniġġis sabiex tiġi ddeterminata l-azzjoni xierqa fil-mument opportun;

12. Jitlob lill-Kummissjoni tħejji proposta biex l-għarfien xjentifiku ġġenerat mill-operaturi 
fuq l-ibħra li joperaw permezz ta’ liċenzja pubblika jkun disponibbli għall-awtoritajiet 
responsabbli bl-użu ta’ standards u protokolli żviluppati fil-kuntest tal-“Għarfien dwar il-
Baħar 2020”, bil-għan li jiġi ffaċilitat l-iskrutinju pubbliku u biex jiżdied l-għarfien tal-
ambjent tal-baħar;

13. Jistieden lill-kumpaniji taż-żejt u tal-gass jiddedikaw 5% tal-fondi tagħhom tar-riċerka u l-
iżvilupp għal teknoloġiji ġodda ta’ prevenzjoni u ta’ rimedju wara l-inċidenti; jenfasizza li 
qabel ma teknoloġija ta’ rispons għad-diżastri tiddaħħal fi pjan approvat ta’ kontinġenza, 
din trid tiġi ttestjata, evalwata u awtorizzata indipendentement;

14. Jissuġġerixxi li l-inventarji tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) dwar 

                                               
1 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Għarfien tal-Baħar 2020", dejta u osservazzjoni tal-baħar 

għat-tkabbir intelliġenti u sostenibbli (COM 2010)0461.
2 COM(2010) 0494.
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ir-riżorsi ta’ rispons għandhom jinkludu r-riżorsi rilevanti pubbliċi u tal-industrija kollha 
sabiex l-EMSA tkun fl-aħjar pożizzjoni biex tipprovdi rwol ta’ koordinazzjoni, fejn ikun 
meħtieġ, f’każ ta’ inċident kbir;

15. Jissuġġerixxi li t-tagħmir disponibbli biex irażżan it-tnixxijiet potenzjali kollha taż-żejt 
għandu jkun parti essenzjali tal-pjanijiet ta’ kontinġenza u li dan it-tagħmir għandu jkun 
disponibbli viċin l-installazzjonijiet biex ikun possibbli li jintuża fil-pront f’każ ta’ 
inċident kbir;

Reġimi ta' repsonsabilità ambjentali u mekkaniżmi ta' garanzija finanzjarja

16. Iqis li l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Responsabilità Ambjentali1 għandu 
jiġi estiż sabiex il-prinċipju ta’ ‘min iniġġes iħallas’ u r-responsabilità stretta japplikaw 
għall-ħsara kollha kkawżata lill-ilmijiet tal-baħar u lill-bijodiversità, sabiex il-kumpaniji 
taż-żejt ikunu jistgħu jinżammu responsabbli għal kwalunkwe ħsara u għall-ħsara kollha li 
huma jikkawżaw, u jkunu jistgħu jassumu r-responsabilità kollha, mingħajr ebda limitu 
massimu, għal kull ħsara potenzjali, bil-garanzija tar-riservi miżmuma mill-operaturi; 

17. Jappella biex issir reviżjoni tad-Direttiva dwar ir-Responsabilità Ambjentali sabiex tkopri 
wkoll l-ibħra kollha tal-UE, f’konformità mad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija 
Marina2;

18. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex, skont id-Direttiva dwar ir-Responsabilità Ambjentali, 
tbaxxi l-limiti minimi ta’ ħsara u tinforza reġim strett ta’ responsabilità li jkopri kull ħsara 
lill-ilmijiet tal-baħar u lill-bijodiversità, irrispettivament minn kwalunkwe limiti massimi 
li jirriżultaw mill-mutwalizzazzjoni jew minn kopertura tal-assikurazzjoni, u jipproponi li 
jsir djalogu ma’ dawk li jassikuraw dwar skemi vinkolanti ta’ assikurazzjoni għall-UE 
kollha sabiex jiġi ggarantit li r-responsabilità tkun infurzata;

19. Huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha teżamina jekk jistax jinħoloq fond ta’ kumpens 
għad-diżastri taż-żejt fi ħdan il-qafas tar-responsabilità ambjentali, li jkun fih 
dispożizzjonijiet ta’ sikurezza finanzjarja;

20. Jenfasizza li l-partijiet finanzjarjament responsabbli għandhom ikunu stabbiliti mingħajr 
ebda ambigwità qabel ma jibda t-tħaffir;

21. Iqis li l-operaturi taż-żejt u tal-gass iridu jinħtieġu, waqt il-proċedura tal-liċenzjar u matul 
il-perjodu operazzjonali u matul il-fażijiet kollha tal-proġetti fuq il-baħar (tiftix, 
operazzjoni, trasport u dekummissjonar), juru li jkollhom biżżejjed kapaċità finanzjarja 
biex jiżguraw rimedju fir-rigward tal-ħsara ambjentali kkawżata mill-attivitajiet speċifiċi 
li huma jwettqu, inklużi dawk ikkawżati minn inċidenti ta’ impatt kbir u ta’ probabilità 
baxxa – kemm permezz ta’ skemi obbligatorji ta’ garanzija industrijali reċiproka, jew 
permezz ta’ assikurazzjoni obbligatorja, jew permezz ta’ skema mħallta li tiggarantixxi s-

                                               
1 Id-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-

responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali;
ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.

2 Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija 
Marina), ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19.
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sigurtà finanzjarja;

22. Jenfasizza li, filwaqt li fil-prinċipu jistgħu jingħataw garanziji finanzjarji permezz ta’ 
assikurazzjoni jew ta’ mutwalizzazzjoni industrijali, huwa importanti li jiġi żgurat li l-
operaturi juru li jkollhom garanziji finanzjarji biex ikopru l-ispejjeż kollha ta’ tindif u ta’ 
kumpens f’każ ta’ diżastru kbir, u li r-riskji u r-responsabilità ma jkunux esternalizzati lil 
kumpaniji iżgħar li jkun aktar probabbli li jiddikjaraw insolvenza f’każ ta’ inċident; 
jappella sabiex kull skema konġunta tkun stabbilita b’mod li jinżammu l-inċentivi biex 
jiġu evitati r-riskji u tkun tirrispetta l-ogħla standards ta’ sikurezza possibbli fl-
operazzjonijiet individwali;

23. Jirrikonoxxi l-mertu tal-fondi komuni bħall-OPOL fil-Baħar tat-Tramuntana u li fondi 
bħal dawn ikunu stabbiliti għal kull żona ta’ baħar tal-UE; jappella biex is-sħubija fihom 
tkun obbligatorja għall-operaturi sabiex jiġi żgurat li jkun hemm ċertezza legali biex ikun 
hemm mekkaniżmu ta’ xibka ta’ sikurezza maħsub biex iserraħ lill-Istati Membri, lis-
settur marittimu, b’mod partikulari lis-sajjieda, u lill-kontributuri tat-taxxa;

24. Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra mill-ġdid il-pożizzjoni tagħha espressa fir-rapport tat-
12 ta’ Ottubru 20101, li fiha kkonkludiet li “fil-preżent ma hemmx biżżejjed 
ġustifikazzjoni għall-introduzzjoni ta’ sistema armonizzata ta’ sigurtà finanzjarja 
obbligatorja”; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ma tistenniex sal-iskadenza stipulata fl-
Artikolu 18(2) tad-Direttiva dwar ir-Responsabilità Ambjenatli sabiex tippreżenta rapport 
li jinkludi proposti opportuni għall-modifika tad-Direttiva;

25. Jissuġġerixxi li, apparti l-irtirar tal-permess għall-installazzjonijiet bħala l-miżura l-aktar 
drastika, l-Istati Membri jadottaw aktar miżuri adegwati li jippenalizzaw in-negliġenza u 
n-nonkonformità fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza u tar-regoli ta’ 
sikurezza, u jwettqu ispezzjonijiet regolari bbażati fuq metodi uniformi madwar l-UE;

Titjib fil-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE

26. Jappella sabiex id-Direttiva dwar l-istudju tal-Impatt Ambjentali (EIA)2 tiġi estiża sabiex 
tkopri l-fażijiet kollha tal-proġetti fuq il-baħar (tiftix u operazzjonali) u jappella biex ikun 
hemm rekwiżiti speċifiċi għall-EIAs f’każ ta’ ibħra fondi, bjar kumplessi, u 
kundizzjonijiet diffiċli għat-tħaffir, u t-trasferiment taż-żejt/tal-gass permezz ta’ pajpijiet 
taħt l-ilma mqiegħda fuq il-qiegħ, jew taħt il-qiegħ, tal-baħar; iqis, barra minn hekk, li l-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-EIAs għall-proġetti fuq il-baħar approvati mill-
awtoritajiet nazzjonali jkopru wkoll il-proċeduri li l-operaturi jridu jsegwu waqt id-
dekummissjonar; jistieden lill-Kummissjoni, teżamina mill-ġdid id-dispożizzjonijiet legali 
dwar l-EIAs u tistipula fihom li l-proċeduri tal-istudju tal-impatt ambjentali jridu jiġu 
afdati f’idejn esperti li jkunu indipendenti mill-klijent;

                                               
1 Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 

2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-prevenzjoni [ta'] u r-
rimedju għal danni [ħsara] ambjentali COM(2010)581.

2 Id-Direttiva tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati 
fuq l-ambjent (kif emendata); ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.
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27. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-qafas regolatorju attwali dwar id-dekummissjonar 
tal-infrastruttura eżistenti ta’ tħaffir, u biex tiċċara, jekk ikun hemm bżonn permezz ta’ 
leġiżlazzjoni, ir-responsabilità tal-operaturi li jiżguraw it-tneħħija sikura, u r-
responsabilità għal kull ħsara ambjentali li tirriżulta mid-dekummissjonar jew minn sit ta’ 
tħaffir wara li jkun ġie ddekummissjonat;

28. Jistieden lill-Kummissjoni tistudja l-possibilità li testendi l-prinċipji sodi fil-leġiżlazzjoni 
tagħha biex tikkontrolla l-perikli fuq il-baħar (SEVESO II1 u III2) għal-leġiżlazzjoni 
mmirata għall-attivitajiet taż-żejt u tal-gass fuq il-baħar; fl-istess waqt, u f’każ li l-
Kummissjoni ma tipproponix leġiżlazzjoni speċifika ġdida, jistieden lill-Kummissjoni 
teżamina mill-ġdid il-proposta SEVESO III tagħha sabiex testendi l-kamp ta’ 
applikazzjoni tagħha għall-pjattaformi taż-żejt u għall-pajpijiet taħt l-ilma mqiegħda fuq 
il-qiegħ, jew taħt il-qiegħ, tal-baħar, għall-fażijiet kollha tat-tiftix għal riservi taż-żejt u 
tal-gass sakemm il-bir jiġi ddekummissjonat; jilqa’ l-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-
Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva SEVESO II, li fih il-Kummissjoni tgħid li hi 
kienet se tevalwa l-mod xieraq biex issaħħaħ il-leġiżlazzjoni ambjentali;

29. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li testendi l-mandat tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 
Marittima (EMSA) għall-każijiet ta’ tniġġis tal-baħar ikkawżat minn sorsi oħra apparti l-
bastimenti, l-aktar minn installazzjonijiet fil-baħar taż-żejt u tal-gass; iqis li l-
installazzjonijiet mobbli u għat-trasport, kif ukoll it-terminali tal-pajpijiet taż-żejt, 
għandhom jiġu inklużi; jappoġġja t-talba tal-Kummissjoni li dawn l-inkarigi ġodda jkunu 
riflessi fil-baġit u fid-daqs ta’ staff tal-EMSA; iqis li l-mandat tal-EMSA jista’ jiġi estiż 
aktar biex jipprovdi awditjar indipendenti minn terzi tal-istudji tal-impatt ambjentali u tal-
għoti tal-liċenżji għal attivitajiet taż-żejt u tal-gass fuq il-baħar, kif ukoll spezzjonijiet 
minn żmien għall-ieħor tal-operaturi;

30. Jinnota li l-attivitajiet taż-żejt u tal-gass fuq il-baħar huma esklużi mid-dispożizzjonijiet 
fundamentali tad-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali3; jissuġġerixxi li fl-Anness I, 
punt 1.5, il-Kummissjoni żżid ‘attivitajiet taż-żejt u tal-gass fuq il-baħar’ bħala parti mill-
ewwel reviżjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni li trid issir sal-31 ta’ Diċembru 2011, u 
jissuġġerixxi li l-Bureau Ewropew tal-IPPC jiddefinixxi l-Aħjar Prattiki Disponibbli 
(BAT) għall-attivitajiet tat-tħaffir għaż-żejt u l-gass fil-baħar;

Impenji komuni ma’ pajjiżi terzi u fil-livell internazzjonali

31. Jistieden lill-Kummissjoni tniedi dibattitu dwar ir-regolamenti fl-oqsma tar-responsabil ità 
għall-ħsara ambjentali u tal-garanziji finanzjarji li jkunu jinkludu wkoll pajjiżi terzi;

32. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li l-Istati Membri jirrikjedu li l-kumpaniji bi kwartieri 
ġenerali fl-UE japplikaw l-istandards tal-UE fl-operazzjonijiet tagħhom madwar id-dinja; 
jappoġġja r-rieda tal-Kummissjoni li ssaħħaħ id-djalogu u l-kooperazzjoni mal-pajjiżi 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta' perikli ta' aċċidenti kbar fl-

użu ta' sustanzi perikolużi; ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13.
2 Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll ta' perikli ta' inċidenti kbar 

li jinvolvu sustanzi perikolużi, COM(2010)781.
3 Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 24 ta’ Novembru 2010 dwar l-

emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis); ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17.



PE462.884v02-00 8/9 AD\870318MT.doc

MT

ġirien tal-UE dwar is-sikurezza fuq il-baħar bil-għan li jiġu stabbiliti miżuri konġunti ta’ 
infurzar ġodda, bħall-ispezzjonijiet tal-installazzjonijiet, u biex tiżgura standards daqstant 
rigorużi ta’ sikurezza fl-inħawi li għandhom konfini mal-ibħra tal-UE; jappoġġja l-idea 
tal-Kummissjoni li tistimola l-ħolqien ta’ inizjattivi/fora reġjonali u l-iżvilupp ta’ netwerks 
ta’ awtoritajiet kompetenti nazzjonali fil-Mediterran, fil-Baħar l-Iswed u fil-Baltiku, u billi 
tibni fuq l-istrutturi ta’ kooperazzjoni diġà eżistenti, bħall-Unjoni għall-Mediterran;

33. Jappoġġja lill-Kummissjoni fl-objettiv tagħha li toħloq sistema globali ta’ ffissar ta’ 
objettivi komuni għas-sikurezza u s-sostenibilità fit-tiftix u l-produzzjoni fuq il-baħar, u 
jistedinha tippromwovi standards komuni ta’ sikurezza għoljin kemm fil-livell 
internazzjonali u mal-istati ġirien;

L-Artiku, Kimiċi li jferrxu, eċċ.

34. Jitlob lill-Kummissjoni twettaq reviżjoni komprensiva tar-rekwiżiti ta’ liċenzjar li 
għandhom x’jaqsmu mat-tiftix u t-tħaffir taż-żejt u tal-gass u biex tressaq proposti għal 
rekwiżiti minimi armonizzati fil-livell tal-UE, inkluż awditjar indipendenti minn terzi, 
biex jiġi żgurat li jkun hemm trasparenza u pubblikazzjoni tal-prattiki ambjentali u biex 
jitnaqqsu r-riskji ta’ kunflitti ta’ interessi;

35. Jappella għal moratorju fuq kull attività ta’ tiftix u tħaffir fuq il-baħar għaż-żejt u għall-
gass fl-Artiku minħabba l-vulnerabilità ta’ dan l-ambjent uniku;

36. Jinnota l-aħħar rapport mill-Health and Safety Executive tar-Renju Unit dwar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol fil-Baħar tat-Tramuntana, li wera li l-għadd ta’ korrimenti fatali 
jew gravi rdoppja matul l-aħħar sena, u li t-tnixxijiet sinifikanti ta’ żejt u gass żdiedu 
b’terz;

37. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-leġiżlazzjoni relevanti bil-għan li tintroduċi 
projbizzjoni fuq it-tiftix u t-tħaffir fuq il-baħar f’ibħra anqas minn 80 kilometru ’l bogħod 
minn parks nazzjonali u riservi naturali tal-baħar;

38. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex, meta tivvaluta l-impatt tal-proġetti fuq il-baħar, tqis kif 
xieraq l-impatt negattiv li l-attivitajiet taż-żejt u tal-gass fuq il-baħar għandhom fuq it-
turiżmu fiż-żoni kkonċernati;

39. Huwa favur il-kontroll strett, testjar kontinwu u valutazzjoni tal-impatt ambjenatli tal-
kimiċi li jferrxu (u dwar pjanijiet għal rispons ta' emerġenza li jinvolvu l-użu ta’ kimiċi li 
jferrxu), kemm biex tiġi żgurata l-adegwatezza tagħhom f'każ ta' tixrid ta' żejt kif ukoll 
biex jiġu evitati implikazzjonijiet għas-saħħa pubblika u ambjentali; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li titwettaq aktar riċerka ddettaljata dwar l-impatti ta’ dawn il-kimiċi, 
jekk ikun hemm bżonn permezz ta’ programmi ta’ riċerka tal-UE.
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