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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-tixrid taż-żejt reċenti ta’ Deepwater Horizon fil-Golf tal-Messiku enfasizza l-bżonn li 
tingħata attenzjoni lill-kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mas-sikurezza marittima u l-
prevenzjoni tat-tniġġis fl-ambjent marin tal-UE. Il-Parlament Ewropew beda jħares lejn dawn 
il-kwistjonijiet fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Ottubru 2010 dwar l-azzjoni tal-UE għall-
esplorazzjoni u l-estrazzjoni taż-żejt fl-UE (inizjalment imħeġġa mill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel). 

Dan ir-Regolament propost li qed jemenda r-Regolament (KE) Nru.1406/2002 li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea għall-Protezzjoni Marittima (EMSA), jirrappreżenta l-ewwel opportunità 
leġiżlattiva għall-Parlament biex jiġu eżaminati mezzi ta’ tisħiħ tal-funzjonijiet eżistenti tal-
EMSA sabiex jiżdiedu l-objettivi tal-protezzjoni ambjentali u l-kapaċità tar-reazzjoni għall-
inċidenti fl-ilmijiet tal-UE. 

Ir-Regolament propost għandu jagħmel l-aħjar użu tal-esperjenza tal-Aġenzija u jsaħħaħ ir-
rwol tagħha biex tgħin u tappoġġa l-Kummissjoni u l-Istati Membri fir-rigward tal-
prevenzjoni tat-tniġġis mill-installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn mix-xtut u fl-iżvilupp 
tar-rekwiżiti u l-gwida dwar l-għoti ta’ liċenzji tal-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u l-
gass. Ir-Regolament propost għandu jipprevedi wkoll għal rwol miżjud għal sistemi bħal ma 
huma l-CleanSeaNet u s-sistema għall-iskoperta elettronika, użati mill-EMSA fil-ħidma 
eżistenti tagħha, għandu jestendi l-funzjonijiet ta’ spezzjoni tal-EMSA, u għandu jeżamina l-
potenzjal tagħha li jkollha rwol ta’ verifika indipendenti fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ għoti 
ta’ liċenzji u responsabilità finanzjarja.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għat-
Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Avvenimenti reċenti enfasizzaw ir-
riskji tal-attivitajiet ta’ esplorazzjoni għal u 
ta’ produzzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut għat-trasport marittimu u għall-
ambjent marittimu. L-użu tal-kapaċitajiet 
ta’ reazzjoni tal-Aġenzija għandhom ikunu 
estiżi b’mod espliċitu sabiex ikopru r-
reazzjoni għat-tniġġis li toriġina minn 
attivitajiet ta’ din ix-xorta. Barra minn 

(8) Avvenimenti reċenti enfasizzaw ir-
riskji tal-attivitajiet ta’ esplorazzjoni għal u 
ta’ produzzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut għat-trasport marittimu u għall-
ambjent marittimu. L-użu tal-kapaċitajiet 
ta’ reazzjoni tal-Aġenzija għandhom ikunu 
estiżi b’mod espliċitu sabiex ikopru l-
prevenzjoni u r-reazzjoni għat-tniġġis li 
toriġina minn attivitajiet ta’ din ix-xorta. 
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hekk, l-Aġenzija għandha tassisti lill-
Kummissjon biex tanalizza s-sikurezza tal-
installazzjonijiet mobbli tal-gass u taż-żejt 
lil hinn mix-xtut, ħalli jkunu identifikati d-
dgħufijiet possibbli, billi tibbaża l-
kontribuzzjoni tagħha fuq il-kompetenza li 
żviluppat rigward is-sikurezza marittima, 
is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u r-
reazzjoni għat-tniġġis marin.

Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha 
tassisti lill-Kummissjon biex tanalizza s-
sikurezza tal-installazzjonijiet mobbli tal-
gass u taż-żejt lil hinn mix-xtut, ħalli jkunu 
identifikati d-dgħufijiet possibbli, billi 
tibbaża l-kontribuzzjoni tagħha fuq il-
kompetenza li żviluppat rigward is-
sikurezza marittima, is-sigurtà marittima, 
il-prevenzjoni tat-tniġġis ikkawżat mill-
bastimenti u minn installazzjonijiet taż-
żejt u tal-gass lil hinn mix-xtut u r-
reazzjoni għat-tniġġis marin. L-Aġenzija 
għandha b’mod partikolari, permezz tal-
immonitorjar tas-satelliti u s-servizz tas-
sorveljanza eżistenti, tgħin lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri biex 
tagħraf u tittratta l-effetti tat-tixrid taż-żejt 
li jirriżulta minn installazzjonijiet taż-żejt 
u tal-gass lil hinn mix-xtut.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
eżami mill-ġdid komprensiv tar-rekwiżiti 
tal-għoti ta’ liċenzji u tar-responsabilità 
finanzjarja rigward l-esplorazzjoni tal-
idrokarbonju u attivitajiet oħrajn lil hinn 
mix-xtut u, jekk hu xieraq, proposti 
preżenti għal rekwiżiti aktar armonizzati 
fil-livell tal-Unjoni. F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta jekk l-
Aġenzija għandhiex tingħata x-xogħol li 
tipprovdi verifika minn partijiet terzi 
indipendenti u r-rwol ta’ superviżjoni 
rigward l-għoti ta’ liċenzji, b’hekk jiġu 
żgurati t-trasparenza u l-iżvelar rigward 
il-prattiki ambjentali.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) L-estensjoni tal-ħidmiet u r-
responsabilitajiet tal-Aġenzija rigward l-
installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut għandha tiġi riflessa kif suppost 
fil-baġit adottat skont l-Artikolu 18 tar-
Regolament (KE) Nru.1406/2002, u 
għandha tirriżulta f’żieda fin-numru tal-
persunal tagħha u fil-kapaċità tagħha tar-
reazzjoni għall-inċidenti, jekk hemm 
bżonn biex l-Aġenzija tkun permessa 
twettaq dawk il-ħidmiet tagħha b’mod 
effettiv.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 c (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Is-sistema tal-iskoperta elettronika 
eżistenti tal-Aġenzija tista’ tintuża b’mod 
utli għal tipi addizzjonali ta’ bastimenti, 
meta jitqies il-potenzjal tagħha biex 
ittejjeb l-effiċjenza tat-trasport marittimu, 
u b’hekk tipprovdi inċentivi biex it-
tagħbija titmexxa mit-trasport fuq it-toroq 
għal dak bil-baħar. 

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-kompetenza tal-Aġenzija fl-oqsma 
tat-tniġġis u r-reazzjoni għall-inċidenti fl-
ambjent marin tista’ wkoll tkun prezzjuża 
fl-iżvilupp ta’ gwida dwar l-għoti ta’ 
liċenzji għall-esplorazzjoni u l-
produzzjoni taż-żejt u l-gass. L-Aġenzija 
għandha għalhekk tgħin lill-Kummissjoni 
u l-Istati Membri f’dan ix-xogħol.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-Aġenzija twettaq spezzjonijiet 
sabiex tassisti lill-Kummissjoni fil-
valutazzjoni tal-implimentazzjoni effettiva 
tal-liġi tal-UE. Ir-rwoli tal-Aġenzija, tal-
Kummissjoni, tal-Istati Membri u tal-Bord 
Amministrattiv għandhom jiġu ddefiniti 
b’mod ċar.

(12) L-Aġenzija twettaq spezzjonijiet 
sabiex tassisti lill-Kummissjoni fil-
valutazzjoni tal-implimentazzjoni effettiva 
tal-liġi tal-UE. Ir-rwoli tal-Aġenzija, tal-
Kummissjoni, tal-Istati Membri u tal-Bord 
Amministrattiv għandhom jiġu ddefiniti 
b’mod ċar. B’mod partikolari, l-Aġenzija 
għandha tgħin lill-Kummissjoni biex 
tagħmel inspezzjonijiet f’pajjiżi terzi fil-
Mediterran u r-Reġjun tal-Baħar l-Iswed 
fejn fl-ilmijiet tagħhom qed isiru l-
esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u l-
gass.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni bl-assistenza 
teknika u xjentifika meħtieġa kif ukoll 
b’livell għoli ta’ kompetenza, sabiex 
tgħinhom japplikaw il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni b’mod xieraq fl-oqsma tas-
sikurezza marittima, tas-sigurtà marittima u 
tal-prevenzjoni tat-tniġġis ikkawżat mill-
bastimenti, sabiex jimmonitorjaw l-
implimentazzjoni tagħha u jevalwaw l-
effikaċja tal-miżuri stabbiliti.

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni bl-assistenza 
teknika u xjentifika meħtieġa kif ukoll 
b’livell għoli ta’ kompetenza, sabiex 
tgħinhom japplikaw il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni b’mod xieraq fl-oqsma tas-
sikurezza marittima, tas-sigurtà marittima u 
tal-prevenzjoni tat-tniġġis ikkawżat mill-
bastimenti u minn installazzjonijiet taż-
żejt u tal-gass lil hinn mix-xtut, sabiex 
jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tagħha u 
jevalwaw l-effikaċja tal-miżuri stabbiliti.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun żgurat li l-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 1 jintlaħqu b’mod xieraq, l-
Aġenzija għandha twettaq il-kompiti 
elenkati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
fl-oqsma tas-sikurezza marittima u tas-
sigurtà marittima, tal-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u tar-
reazzjoni għat-tniġġis marin.

1. Sabiex ikun żgurat li l-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 1 jintlaħqu b’mod xieraq, l-
Aġenzija għandha twettaq il-kompiti 
elenkati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
fl-oqsma tas-sikurezza marittima u tas-
sigurtà marittima, tal-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u minn 
installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut, u tar-reazzjoni għat-tniġġis 
marin.

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 - paragrafu 2 - punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) fl-iżvilupp ta’ rekwiżiti jew 
kwalunkwe gwida relatata mal-għoti ta’ 
liċenzji għall-esplorazzjoni u l-
produzzjoni taż-żejt u l-gass fl-ambjent 
marin u, b’mod partikolari, l-aspetti 
ambjentali u tal-protezzjoni ċivili tagħha;

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt c a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) testendi l-użu tas-sistema tal-
iskoperta elettronika eżistenti għal 
bastimenti barra t-tankers taż-żejt.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt c a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) permezz tal-immonitorjar tas-satelliti 
u s-servizz tas-sorveljanza tagħha, bl-isem 
“CleanSeaNet” u stabbilit skont l-
Artikolu 10 tad-Direttiva 2005/35/KE, 
biex jinsab u jitnaddaf it-tniġġis ikkawżat 
lill-ambjent marittimu minn tixrid taż-żejt 
minuri li jirriżulta minn installazzjonijiet 
taż-żejt u tal-gass lil hinn mix-xtut.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 3 - paragrafu 1 - subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha 
twettaq spezzjonijiet f’isem il-
Kummissjoni f’pajjiżi terzi kif inhu mitlub 
mil-leġiżlazzjoni tal-UE, b’mod partikolari 
rigward organizzazzjonijiet rikonoxxuti 
mill-Unjoni skont ir-Regolament (KE) 
391/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, kif ukoll it-taħriġ u ċ-
ċertifikazzjoni tal-baħħara skont id-
Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha 
twettaq spezzjonijiet f’isem il-
Kummissjoni f’pajjiżi terzi kif inhu mitlub 
mil-leġiżlazzjoni tal-UE, b’mod partikolari 
rigward organizzazzjonijiet rikonoxxuti 
mill-Unjoni skont ir-Regolament (KE) 
391/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, kif ukoll it-taħriġ u ċ-
ċertifikazzjoni tal-baħħara skont id-
Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u wkoll f’pajjiżi 
terzi fil-Mediterran u r-Reġjun tal-Baħar 
l-Iswed fejn fl-ilmijiet tagħhom qed issir l-
esplorazzjoni taż-żejt u l-gass.

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ikun xieraq, u jkun xi jkun il-każ 
meta jiġi konkluż ċiklu ta’ spezzjonijiet, l-
Aġenzija għandha tanalizza r-rapporti minn 
dak iċ-ċiklu sabiex tidentifika sejbiet 
orizzontali u konklużjonijiet ġenerali dwar 
l-effikaċja tal-miżuri stabbiliti. L-Aġenzija 
għandha tippreżenta din l-analiżi lill-
Kummissjoni għal iktar diskussjonijiet 
mal-Istati Membri.

3. Fejn ikun xieraq, u jkun xi jkun il-każ 
meta jiġi konkluż ċiklu ta’ spezzjonijiet, l-
Aġenzija għandha tanalizza r-rapporti minn 
dak iċ-ċiklu sabiex tidentifika sejbiet 
orizzontali u konklużjonijiet ġenerali dwar 
l-effikaċja tal-miżuri stabbiliti. L-Aġenzija 
għandha tippreżenta din l-analiżi lill-
Kummissjoni għal iktar diskussjonijiet 
mal-Istati Membri, u għandha tagħmilha 
disponibbli għall-pubbliku f’format li 
jkun faċilment aċċessibbli, inkluż fil-
forma elettronika.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
għandu jinħatar u jitkeċċa mill-Bord 
Amministrattiv. Il-ħatra għandha ssir minn 
lista ta’ kandidati proposti mill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
fuq il-bażi tal-mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali 
ddokumentati, kif ukoll fuq il-bażi ta’ 
kompetenza u ta’ esperjenza rilevanti għas-
sikurezza marittima, għas-sigurtà 
marittima, għall-prevenzjoni tat-tniġġis 
ikkawżat mill-bastimenti u għar-reazzjoni 
għat-tniġġis marin. Qabel il-ħatra, il-
kandidat magħżul mill-Bord 
Amministrattiv jista’ jiġi mistieden 

1. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
għandu jinħatar u jitkeċċa mill-Bord 
Amministrattiv. Il-ħatra għandha ssir minn 
lista ta’ kandidati proposti mill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
fuq il-bażi tal-mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali 
ddokumentati, kif ukoll fuq il-bażi ta’ 
kompetenza u ta’ esperjenza rilevanti għas-
sikurezza marittima, għas-sigurtà 
marittima, għall-prevenzjoni tat-tniġġis 
ikkawżat mill-bastimenti u minn 
installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut u għar-reazzjoni għat-tniġġis 
marin. Qabel il-ħatra, il-kandidat magħżul 
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jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb għall-mistoqsijiet li jagħmlulu l-
membri tiegħu. Il-Bord Amministrattiv 
għandu jieħdu d-deċiżjoni tiegħu 
b’maġġoranza ta’ erbgħa minn kull ħames 
membri mill-membri kollha li jkolhom id-
dritt tal-vot.

mill-Bord Amministrattiv jista’ jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u jwieġeb għall-mistoqsijiet li 
jagħmlulu l-membri tiegħu. Il-Bord 
Amministrattiv għandu jieħdu d-deċiżjoni 
tiegħu b’maġġoranza ta’ erbgħa minn kull 
ħames membri mill-membri kollha li 
jkolhom id-dritt tal-vot.

Or. en


