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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, tirrevedi l-leġiżlazzjoni tagħha, 
fir-rigward tal-prinċipju prekawzjonarju, dwar l-aspetti kollha tat-tħaffir u tat-tiftix fil-
baħar għaż-żejt u għall-gas fit-territorji tagħha; f’dan il-kuntest, jilqa’ r-rieda tal-
Kummissjoni li timla’ l-vojt fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni reċiproka 
effettiva u jistabbilixxu sistema ta’ ‘kontroll tal-kontrulluri’ tal-UE;

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

3. 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, bl-integrazzjoni ta’ mekkaniżmi speċifiċi li jippermettu lill-
UE taffronta eventi ta’ tniġġis kbir ikkawżat minn installazzjonijiet taż-żejt fuq il-
baħar;

Reġimi ta' repsonsabilità ambjentali u mekkaniżmi ta' garanzija finanzjarja

4. Iqis li d-Direttiva dwar ir-Responsabilità Ambjentali (DRA) għandha tapplika b’mod 
rigoruż il-prinċipju ta’ ‘min iniġġes iħallas’ għall-ħsara kollha kkawżata lill-ilmijiet 
tal-baħar u lill-bijodiversità, sabiex il-kumpaniji taż-żejt ikunu jistgħu jinżammu 
responsabbli għal kwalunkwe ħsara li huma jikkawżaw; 

5. Jappella biex issir reviżjoni tad-DRA sabiex tkopri wkoll l-ibħra kollha tal-UE, 
f’konformità mad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina (MSFD);

6. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex, skont id-DRA, tbaxxi l-limiti minimi ta’ ħsara u 
sabiex tevita li jkun hemm livelli massimi li jippermettu li min iniġġes jiġi eżonerat 
minn reġim ta’ responsabilità oġġettiva għall-ħsara mwettqa fl-ilmijiet tal-baħar;

7. Iqis li l-operaturi taż-żejt u tal-gass iridu jinħtieġu, waqt il-proċedura tal-liċenzjar, juru 
li jkollhom biżżejjed assikurazzjoni jew garanziji finanzjarji oħrajn biex jiżguraw ir-
restawr ambjentali u l-kumpens fir-rigward ta’ ħsara ambjentali li tista’ titwettaq –
kemm permezz ta’ skemi ta’ garanzija industrijali reċiproka, bħall-OPOL, jew 
permezz ta’ assikurazzjoni obbligatorja; 

8. Għaldaqstant jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra mill-ġdid il-pożizzjoni tagħha 
espressa fir-rapport tat-12 ta’ Ottubru 2010 (COM(2010)581), li fiha kkonkludiet li 
“fil-preżent ma hemmx biżżejjed ġustifikazzjoni għall-introduzzjoni ta’ sistema 
armonizzata ta’ sigurtà finanzjarja obbligatorja”; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ma 
tistennix sal-iskadenza stipulata fl-Artikolu 18.2 tad-DRA sabiex tippreżenta rapport li 
jinkludi proposti opportuni għall-modifika tad-direttiva;
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9. Jissuġġerixxi li l-Istati Membri jadottaw sett ta’ miżuri li jippenalizzaw in-negliġenza 
fl-implimentazzjoni tar-regoli ta’ sikurezza;

Titjib fil-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE

10. Jappella sabiex id-direttivi dwar l-istudju tal-Impatt Ambjentali (EIA) jiġu estiżi 
sabiex ikopru il-fażijiet kollha tal-proġetti fuq il-baħar (tiftix, operazzjoni u 
dekummissjonar) u jappella biex ikun hemm rekwiżiti speċifiċi għall-EIAs f’każ ta’ 
attivitajiet ta’ tħaffir f’ibħra fondi;

11. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid il-proposta tagħha dwar il-kontroll ta’ 
perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi (SEVESO III) sabiex il-kamp 
t’applikazzjoni tagħha jiġi estiż għall-pjattaformi taż-żejt;

12. 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;

13. Jinnota li l-attivitajiet taż-żejt u tal-gass fuq il-baħar huma esklużi mid-
dispożizzjonijiet fundamentali tad-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali; 
jissuġġerixxi li l-Bureau Ewropew tal-IPPC jiddefinixxi l-Aħjar Prattiki Disponibbli 
(BAT) għall-attivitajiet tat-tħaffir għaż-żejt u l-gass fil-baħar.


