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Simboli għall-proċeduri

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li jistgħu jkunu jeħtieġu korrezzjoni meta ssir il-
preparazzjoni tat-test finali – pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f’verżjoni lingwistika partikolari. Il-korrezzjonijiet proposti ta’ dan it-tip 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jixtieq jagħmel il-Parlament f’dawn il-
partijiet jiġi indikat kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
riċiklaġġ tal-bastimenti
(COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0118),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0082/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
12 ta’ Lulju 20121

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta’...2

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-
ħsieb li temenda l-proposta tagħha b’mod sostanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1
Proposta għal regolament
Titolu

                                               
1 ĠU C 299, 4.10.2012, p. 158.
2 ...
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti dwar ir-riċiklaġġ u t-trattament li jħarsu l-
ambjent tal-bastimenti u li jemenda d-
Direttiva 2009/16/KE u r-Regolament 
(KE) Nru 1013/2006

Or. en

Ġustifikazzjoni

‘Riċiklaġġ tal-bastimenti’ hija definita f’dan ir-Regolament bħala ż-żarmar tal-bastimenti 
f’faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti, iżda ma tinkludix it-trattament sussegwenti tal-iskart li 
jirriżulta minn dan. Madankollu, ir-Regolament propost mill-Kummissjoni jinkludi wkoll it-
trattament downstream tal-iskart. Dan għandu jiġi rifless ukoll fit-titolu.

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-metodu predominanti taż-żarmar 
tal-bastimenti permezz tal-metodu msejjaħ 
‘beaching’ (fejn il-bastiment jittella’ fuq 
ix-xatt) ma jirrappreżentax u ma jistax 
jirrappreżenta riċiklaġġ sikur u adegwat u 
għalhekk m’għandux jibqa’ jiġi ttollerat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar il-Green Paper dwar żarmar aħjar ta’ 
bastimenti, il-Parlament Ewropew qies li huwa “etikament mhux aċċettabbli li jkunu
permessi kundizzjonijiet umanament degradanti u ambjentalment distruttivi involuti fiż-
żarmar ta’ vapuri biex ikomplu aktar”(paragrafu 1), u li l-beaching huwa skwalifikat bħala 
metodoloġija xierqa għaż-żarmar (paragrafu 12). Fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-
26 ta’ Marzu 2009, il-Parlament Ewropew talab “projbizzjoni espliċita tal-‘beaching’ ta’ 
bastimenti fit-tmiem tal-użu tagħhom” (paragrafu 6). Din għandha tkun il-bażi għal dan ir-
Regolament ukoll.
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Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-mekkaniżmi għall-kontroll u l-
infurzar tal-leġiżlazzjoni attwali fil-livell 
internazzjonali u Ewropew mhumiex 
adattati għall-ispeċifiċitajiet tal-bastimenti 
u t-trasportazzjoni internazzjonali u jidhru 
ineffettivi għall-prevenzjoni ta' prattiki 
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti li mhumiex 
sikuri u adegwati.

(2) Il-mekkaniżmi għall-kontroll u l-
infurzar tal-leġiżlazzjoni attwali fil-livell 
internazzjonali u tal-Unjoni mhumiex 
adattati għall-ispeċifiċitajiet tal-bastimenti 
u t-trasportazzjoni internazzjonali u jidhru 
ineffettivi għall-prevenzjoni tal-
esportazzjoni ta’ bastimenti, li 
jikkostitwixxu skart perikoluż, lejn pajjiżi 
li mhumiex fl-OECD u għalhekk fil-
prevenzjoni ta' prattiki għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti li mhumiex sikuri u adegwati .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Preċiżjoni editorjali.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-kapaċità attwali għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti fil-pajjiżi tal-OECD li hija 
legalment aċċessibbli għall-bastimenti li 
jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru mhijiex 
suffiċjenti. Kapaċità għar-riċiklaġġ li tkun 
sikura u adegwata li diġà teżisti fil-pajjiżi 
li mhumiex membri tal-OECD hija 
suffiċjenti biex titratta l-bastimenti kollha 
li jtajru l-bandiera tal-UE u hija 
mistennija li tikber iktar sal-2015 
b’riżultat tal-azzjonijiet meħuda mill-
pajjiżi tar-riċiklaġġ biex jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-Konvenzjoni ta’ Hong Kong.

(3) Il-kapaċità attwali għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti fil-pajjiżi tal-OECD li hija 
legalment aċċessibbli għall-bastimenti li 
jikkostitwixxu skart perikoluż għall-
esportazzjoni mhix sfruttata b’mod 
suffiċjenti. Teżisti kontroversja dwar l-
aċċessibbiltà u l-kapaċità ta’ faċilitajiet 
għar- riċiklaġġ tal-bastimenti fl-Istati 
Uniti. Irrispettivament mis-sitwazzjoni fl-
Istati Uniti f’dan ir-rigward, hemm 
kapaċità potenzjali sinifikanti f’ċerti Stati 
Membri u pajjiżi tal-OECD, li kważi tista’ 
tkun suffiċjenti għat-trattament ta’ 
bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Stat 
Membru (bastimenti tal-UE), jekk tkun 
kompletament mobilizzata. Flimkien mal-
kapaċità eżistenti u potenzjali ta’ riċiklaġġ 
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sikur u adegwat f’pajjiżi li mhumiex 
membri tal-OECD, għandu jkun hemm 
kapaċità suffiċjenti biex jiġu trattati l-
bastimenti kollha tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir referenza għall-kapaċità potenzjali sinifikanti fl-Ewropa u fil-pajjiżi 
tal-OECD. Skont studju magħmul mill-Kummissjoni Ewropea fl-2007, sa 1 miljun LDT/sena 
jistgħu jiġu mobilizzati fi Stati Membri u sa 600,000 LDT/sena fit-Turkija, imqabbla mal-
kapaċità ta’ qabel ta’ 200,000 fl-UE u 50,000 fit-Turkija. Id-domanda mistennija hija ta’ bejn 
1,6 u 2 miljuni LDT/sena. Kapaċità ta’ riċiklaġġ sikur u adegwat ta’ iktar minn 1 miljun LDT 
tista’ tiġi stabbilita f’ċerti pajjiżi li mhumiex fl-OECD.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Is-sitwazzjoni attwali tar-riċiklaġġ 
tal-bastimenti hija kkaratterizzata minn 
esternalizzazzjoni estrema tal-ispejjeż. Il-
faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti bi 
ftit standards jew standards ineżistenti 
għall-protezzjoni tal-ħaddiema, tas-saħħa 
tal-bniedem u tal-ambjent joffru l-ogħla 
prezz għall-bastimenti tal-iskart. Bħala 
riżultat, il-maġġoranza kbira tal-flotta tal-
bastimenti globali mibgħuta għar-
riċiklaġġ jiġu żarmati fuq ix-xtut ta’ ċerti 
pajjiżi taħt kundizzjonijiet umanament 
degradanti u ambjentalment distruttivi li 
mhumiex aċċettabbli. Huwa xieraq li 
jinħoloq mekkaniżmu finanzjarju, 
applikabbli għall-bastimenti kollha li 
jidħlu fil-portijiet tal-UE irrispettivament 
mill-bandiera li jtajru, sabiex din is-
sitwazzjoni tiġi kkontrobilanċjata billi 
jikkontribwixxi biex isir riċiklaġġ u 
trattament li jħarsu l-ambjent ta’ 
bastimenti li jikkostitwixxu skart 
perikoluż kompetittiv vis-à-vis 
operazzjonijiet substandard.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kawża ewlenija għall-iskreppjar kontinwu tal-maġġoranza kbira tal-bastimenti taħt 
kundizzjonijiet inkonċepibbli huwa falliment tas-suq ċar: l-ispejjeż tas-saħħa u ambjentali 
huma kompletament esternalizzati, u b’hekk inħoloq inċentiv pervers għas-sidien tal-
bastimenti biex ibiegħu l-bastimenti lil riċiklaturi bl-aktar standards baxxi. Jekk dan ma jiġix 
indirizzat direttament, is-sitwazzjoni attwali se tkompli, speċjalment jekk il-konformità mar-
rekwiżiti legali tista’ tiġi evitata faċilment billi tingħata bandiera ġdida, bħal ma hu l-każ bil-
proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fid-dawl tal-prinċipju ta’ “min 
iniġġes iħallas”, l-ispejjeż tar-riċiklaġġ u 
t-trattament ta’ bastimenti li jħarsu l-
ambjent għandhom jiġu mħallsa mis-
sidien tal-bastimenti. Fl-interess tal-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent, għandha tiġi stabbilita sistema 
ta’ tariffi biex tiġġenera riżorsi li 
jikkontribwixxu biex jagħmlu r-riċiklaġġ 
u t-trattament li jħarsu l-ambjent tal-
bastimenti tal-UE ekonomikament 
kompetittivi. Il-bastimenti kollha li jidħlu 
fil-portijiet u l-ankraġġi tal-UE 
għandhom jikkontribwixxu għall-ispejjeż 
tar-riċiklaġġ u t-trattament li jħarsu l-
ambjent tal-bastimenti tal-UE sabiex 
jitnaqqas l-inċentiv ekonomiku tal-
bastimenti tal-UE biex jirrikorru għal 
operazzjonijiet substandard. Dan għandu 
wkoll jipprovdi diżinċentiv fir-rigward tal-
bdil tal-bandiera, u joħloq kapaċità li 
tħares l-ambjent għar-riċiklaġġ u t-
trattament ta’ bastimenti għall-benefiċċju 
tal-bastimenti kollha. L-ispejjeż 
għandhom ikunu ġusti, mhux 
diskriminatorji u trasparenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn spjegazzjoni.

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Konvenzjoni Internazzjonali ta’ 
Hong Kong għar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti 
li jkun Sikur u li Jħares l-Ambjent (Il-
Konvenzjoni ta’ Hong Kong) kienet 
adottata fil-15 ta’ Mejju 2009 taħt l-
awspiċi tal-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali wara talba tal-Partijiet 
għall-Konvenzjoni ta’ Basel. Il-
Konvenzjoni ta’ Hong Kong se tidħol fis-
seħħ biss 24 xahar wara d-data ta’ 
ratifikazzjoni minn tal-inqas 15-il Stat li 
jirrappreżentaw flotta merkantili 
kkombinata ta’ mill-inqas 40 % tat-
tunnellaġġ gross tat-trasportazzjoni 
merkantili dinjija u li l-volum annwali 
massimu tar-riċiklaġġ tal-bastimenti matul 
l-10 snin preċedenti jikkostitwixxi mhux 
inqas minn tlieta fil-mija tat-tunnellaġġ 
gross tat-trasportazzjoni merkantili 
kkombinata tal-istess Stati. L-Istati 
Membri għandhom jirratifikaw il-
Konvenzjoni fl-iktar opportunità kmieni 
sabiex jitħaffef id-dħul fis-seħħ tagħha.
Il-Konvenzjoni tkopri d-disinn, il-
kostruzzjoni, l-operat u l-preparazzjoni ta’ 
bastimenti sabiex tiffaċilita r-riċiklaġġ 
sikur u li jħares l-ambjent mingħajr ma 
tikkomprometti s-sikurezza u l-effiċjenza 
operattiva; tkopri wkoll it-tħaddim tal-
faċilitajiet tar-riċiklaġġ tal-bastimenti 
b’mod sikur u li jħares l-ambjent u l-
istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' infurzar 
xieraq għar-riċiklaġġ tal-bastimenti.

(4) Il-Konvenzjoni Internazzjonali ta’ 
Hong Kong għar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti 
li jkun Sikur u li Jħares l-Ambjent (Il-
Konvenzjoni ta’ Hong Kong) kienet 
adottata fil-15 ta’ Mejju 2009 taħt l-
awspiċi tal-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali. Il-Konvenzjoni ta’ Hong 
Kong se tidħol fis-seħħ biss 24 xahar wara 
d-data ta’ ratifikazzjoni minn tal-inqas 15-
il Stat li jirrappreżentaw flotta merkantili 
kkombinata ta’ mill-inqas 40 % tat-
tunnellaġġ gross tat-trasportazzjoni 
merkantili dinjija u li l-volum annwali 
massimu tar-riċiklaġġ tal-bastimenti matul 
l-10 snin preċedenti jikkostitwixxi mhux 
inqas minn tlieta fil-mija tat-tunnellaġġ 
gross tat-trasportazzjoni merkantili 
kkombinata tal-istess Stati. Il-Konvenzjoni 
tkopri l-użu ta’ materjali perikolużi fil-
bastimenti sabiex tiffaċilita r-riċiklaġġ 
sikur u li jħares l-ambjent mingħajr ma 
tikkomprometti s-sikurezza u l-effiċjenza 
operattiva; tkopri wkoll, permezz ta’ linji 
gwida, it-tħaddim tal-faċilitajiet tar-
riċiklaġġ tal-bastimenti u tinkludi
mekkaniżmu ta' infurzar xieraq għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti. Il-Konvenzjoni ta’ 
Hong Kong ma tapplikax għal bastimenti 
proprjetà tal-gvern u lanqas għal 
bastimenti li jkunu ta’ inqas minn 
500 Tunnellati Gross (GT), u lanqas għal 
bastimenti li joperaw matul il-ħajja 
tagħhom biss f’ilmijiet suġġetti għas-
sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-Istat li l-
bastiment huwa intitolat li jtajjar il-
bandiera tiegħu. Il-Konvenzjoni ta’ Hong 
Kong ma tkoprix ukoll ir-riċiklaġġ attwali 
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tal-azzar irkuprat fil-faċilità għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti jew l-
operazzjonijiet ta’ faċilitajiet ta’ ġestjoni 
ta’ materjali tal-iskart downstream tal-
faċilità għar-riċiklaġġ inizjali tal-
bastimenti. Il-Konvenzjoni ta’ Hong Kong 
ma għandhiex l-għan li timpedixxi l-
esportazzjoni ta’ bastimenti li 
jikkostitwixxu skart perikoluż lejn pajjiżi 
li mhumiex fl-OECD - prattika 
attwalment ipprojbita skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1013/2006. Huwa mistenni li 
dan se jdum sa għaxar snin qabel il-
Konvenzjoni ta’ Hong Kong tidħol fis-
seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konvenzjoni ta’ Hong Kong għandha tiġi riflessa b’mod korrett. Fil-verità din ma 
tikkonċernax id-disinn, il-kostruzzjoni jew l-operat tal-bastimenti, iżda biss ċerti rekwiżiti 
rigward il-materjali perikolużi użati. Id-dikjarazzjonijiet dwar ir-ratifika għandhom jitħallew 
għar-rapport separat dwar din. Il-Konvenzjoni ma tiżgurax trattament li jħares l-ambjent fis-
sens tal-UE, u għadu jrid jiġi verifikat jekk il-mekkaniżmu tal-infurzar huwiex xieraq. Il-
limitazzjonijiet tal-Konvenzjoni għandhom jiġu msemmija wkoll.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Konvenzjoni ta’ Hong Kong 
espliċitament tipprovdi għall-Partijiet 
tagħha biex jieħdu miżuri iktar stretti 
konsistenti mal-liġi internazzjonali fir-
rigward ta' riċiklaġġ ta' bastimenti li jkun 
sikur u li jħares l-ambjent, li jevita, jnaqqas 
jew jimminimizza kwalunkwe impatt 
negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent. L-istabbiliment ta’ lista Ewropea 
tal-faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti 
li jissodisfaw rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament li jikkontribwixxu għal dan l-
għan kif ukoll għal infurzar aħjar billi jkun 
iffaċilitat il-kontroll tal-istati tal-bandiera 

(5) Il-Konvenzjoni ta’ Hong Kong 
espliċitament tipprovdi għall-Partijiet 
tagħha biex jieħdu miżuri iktar stretti 
konsistenti mal-liġi internazzjonali fir-
rigward ta' riċiklaġġ ta' bastimenti li jkun 
sikur u li jħares l-ambjent, li jevita, jnaqqas 
jew jimminimizza kwalunkwe impatt 
negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent. L-istabbiliment ta’ lista Ewropea 
tal-faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti 
li jissodisfaw rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament li għandhom jikkontribwixxu 
għal dan l-għan kif ukoll għal infurzar 
aħjar billi jkun iffaċilitat il-kontroll tal-
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tal-bastimenti li jmorru għar-riċiklaġġ. 
Dawk ir-rekwiżiti għall-faċilitajiet għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti għandhom ikunu 
bbażati fuq ir-rekwiżiti tal-Konvenzjoni ta’ 
Hong Kong.

istati tal-bandiera tal-bastimenti li jmorru 
għar-riċiklaġġ. Dawk ir-rekwiżiti għall-
faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti 
għandhom ikunu bbażati fuq ir-rekwiżiti 
tal-Konvenzjoni ta’ Hong Kong, iżda 
għandhom imorru lil hinn minnhom 
sabiex jinkiseb livell ta’ protezzjoni tas-
saħħa umana u l-ambjent li huwa 
ekwivalenti b’mod wiesa’ għal dak tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir espliċitu li r-rekwiżiti għall-faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti jeħtieġ li 
jmorru lil hinn minn dawk tal-Konvenzjoni ta’ Hong Kong, peress li l-istandards li għandhom 
jiġu stabbiliti mill-Konvenzjoni ta’ Hong Kong ma jissodisfawx l-istandards tal-Unjoni (eż. 
xorta jippermettu li l-bastimenti jiġu żarmati fuq ix-xtut).

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-bastimenti li mhumiex koperti mill-
kampi ta’ applikazzjoni tal-Konvenzjoni 
ta’ Hong Kong u minn dan ir-Regolament 
ma għandhomx ikomplu jkunu riċiklati 
skont ir-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 
1013/2006 u tad-Direttiva 2008/98/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' 
Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar 
ċerti Direttivi18 rispettivament,

(7) Bastimenti li mhumiex koperti mill-
kampi ta’ applikazzjoni tal-Konvenzjoni 
ta’ Hong Kong, bastimenti tal-UE li huma 
barra mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, bastimenti tal-UE li ma 
jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u 
bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ pajjiż 
terz (bastimenti mhux tal-UE) meta jsiru 
skart fit-territorju taħt il-ġurisdizzjoni ta’ 
Stat Membru, għandhom ikomplu jkunu 
riċiklati skont ir-rekwiżiti tar-Regolament 
(KE) Nru 1013/2006 u tad-Direttiva 
2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-
iskart u li tħassar ċerti Direttivi18

rispettivament,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-obbligu għar-riċiklaġġ tal-bastimenti f’pajjiżi tal-OECD biss għandu 
jkompli japplika għall-bastimenti kollha tal-UE li huma barra mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament il-ġdid, kif ukoll għall-
bastimenti kollha mhux tal-UE li jsiru skart fit-territorju taħt il-ġurisdizzjoni ta’ Stat Membru.

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Jeħtieġ li jkunu kkjarifikati l-kampi ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, ir-
Regolament (KE) Nru 1013/2006 u d-
Direttiva 2008/98/KE sabiex tkun evitata 
dupplikazzjoni tal-istrumenti regolatorji li 
għandhom l-istess objettiv.

(8) Jeħtieġ li jkun ikkjarifikat il-kamp ta’ 
applikazzjoni rispettivament ta’ dan ir-
Regolament, ir-Regolament (KE) Nru 
1013/2006 u d-Direttiva 2008/98/KE 
sabiex tkun evitata l-applikazzjoni ta’ 
rekwiżiti legali differenti fl-istess 
sitwazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni hawnhekk mhix dwar id-dupplikazzjoni ta’ strumenti legali differenti, iżda dwar l-
interkonnessjoni korretta tagħhom.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar penali applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jiżguraw li dawn 
il-penali jkunu applikati. Il-penali, li 
jistgħu jkunu ta’ natura ċivili jew 
amministrattiva, għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

(11) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar penali applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jiżguraw li dawn 
il-penali jkunu applikati. Il-penali, li 
jistgħu jkunu ta’ natura kriminali, ċivili 
jew amministrattiva, għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont id-Direttiva 2008/99/KE dwar il-protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali, 
vjeġġi ta’ skart illegali mwettqa b’mod intenzjonali jew tal-inqas b’negliġenza serja 
jikkostitwixxu reat kriminali. Dan għandu jiġi rifless fil-penali.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Minħabba li l-objettiv li jkunu evitati, 
imnaqqsa jew eliminati impatti negattivi 
minn fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent 
ikkawżati mir-riċiklaġġ, l-operat u l-
manutenzjoni ta' bastimenti li jtajru l-
bandiera ta' Stat Membru ma jistax jinkiseb 
b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri 
minħabba l-karattru internazzjonali tat-
trasportazzjoni bil-baħar u r-riċiklaġġ tal-
bastimenti u għaldaqstant jista’ jinkiseb 
aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ 
tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà stipulat fl-Artikolu 5 tat-
Trattat. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità kif stipulat f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu neċessarju sabiex 
jikseb dak l-objettiv,

(14) Minħabba li l-objettiv li jkunu evitati, 
imnaqqsa jew eliminati impatti negattivi 
minn fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent 
ikkawżati mir-riċiklaġġ u t-trattament ta' 
bastimenti tal-UE li jtajru l-bandiera ta' 
Stat Membru ma jistax jinkiseb b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba l-
karattru internazzjonali tat-trasportazzjoni 
bil-baħar u r-riċiklaġġ tal-bastimenti u 
għaldaqstant jista’ jinkiseb aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, 
f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà 
stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità kif stipulat 
f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li hu neċessarju 
sabiex jikseb dak l-objettiv,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament jittratta fuq kollox ir-riċiklaġġ u t-trattament tal-bastimenti tal-iskart, u ftit 
li xejn mal-operat u l-manutenzjoni tagħhom, u għalhekk huwa aktar xieraq li wieħed jirreferi 
għat-trattament f’dan il-kuntest.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Objettiv Objettiv
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1. L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jevita, inaqqas jew jelimina impatti 
negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent ikkawżati mir-riċiklaġġ, l-operat u 
l-manutenzjoni ta’ bastimenti li jtajru l-
bandiera ta’ Stat Membru.

1. L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jevita, inaqqas għal minimu, u sa fejn 
ikun possibbli, jelimina inċidenti, danni u 
impatti negattivi oħrajn fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent ikkawżati mir-
riċiklaġġ u t-trattament ta’ bastimenti tal-
UE, u li jtejjeb il-kundizzjonijiet għar-
riċiklaġġ ta’ bastimenti mhux tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inċidenti, id-danni u l-impatti negattivi qatt ma jistgħu jiġu eliminati kompletament, iżda 
biss sa fejn ikun possibbli. 

Filwaqt li l-objettiv tar-regolament japplika b’mod sħiħ għal bastimenti tal-UE, ċerti 
dispożizzjonijiet itejbu wkoll il-kundizzjonijiet għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti mhux tal-UE. 

Għandu jiġi ċċarat ukoll - fid-dawl tad-definizzjoni ta’ ‘riċiklaġġ tal-bastimenti’ f’dan ir-
regolament li tvarja mid-definizzjoni standard tar-riċiklaġġ, li t-trattament attwali ta’ skart li 
jirriżulta mir-riċiklaġġ tal-bastimenti huwa kopert ukoll mill-objettiv ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 -punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. ‘bastiment tal-UE’ ifisser bastiment li 
jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru jew li 
jopera taħt l-awtorità tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Suġġeriment editorjali biex jiġi ssimplifikat l-abbozzar tat-test tul ir-Regolament.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. ‘bastiment mhux tal-UE’ ifisser 
bastiment li jtajjar il-bandiera ta’ pajjiż 
terz;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Suġġeriment editorjali biex jiġi ssimplifikat l-abbozzar tat-test tul ir-Regolament.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 -punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. ‘skart’ ifisser skart kif definit fl-
Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2008/98/KE; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ‘skart’ kif stipulata fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart għandha tapplika 
wkoll għal dan ir-Regolament.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. ‘skart perikoluż’ ifisser skart perikoluż 
kif definit fl-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2008/98/KE;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ‘skart perikoluż’ kif stipulata fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart għandha 
tapplika għal dan ir-Regolament ukoll.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. ‘trattament’ ifisser trattament kif 
definit fl-Artikolu 3(14) tad-
Direttiva 2008/98/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ‘trattament’ kif stipulata fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart għandha 
tapplika għal dan ir-Regolament ukoll.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. ‘maniġġar ambjentalment san’ ifisser 
maniġġar ambjentalment san kif definit 
fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament (KE) 
Nru 1013/2006;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Id-definizzjoni ta’ ‘maniġġar ambjentalment san’ kif stipulat fir-Regolament dwar Vjeġġi ta’ 
Skart għandha tapplika għal dan ir-Regolament ukoll.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. ‘riċiklaġġ tal-bastimenti’ ifisser attività 
ta’ żarmar komplet jew parzjali ta’ 
bastiment f’faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti sabiex ikunu rkuprati 
komponenti u materjali għall-ipproċessar 
mill-ġdid u l-użu mill-ġdid filwaqt li tieħu 
ħsieb materjali perikolużi u oħrajn, u 
tinkludi operazzjonijiet assoċjati bħall-ħżin 
u t-trattament ta’ komponenti u materjali 
fuq is-sit iżda mhux l-ipproċessar ulterjuri 
tagħhom jew ir-rimi f'faċilitajiet separati;

5. ‘riċiklaġġ tal-bastimenti’ ifisser attività 
ta’ żarmar komplet jew parzjali ta’ 
bastiment f’faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti sabiex ikunu rkuprati 
komponenti u materjali għall-ipproċessar 
mill-ġdid u l-użu mill-ġdid filwaqt li tieħu 
ħsieb materjali perikolużi u oħrajn, u 
tinkludi operazzjonijiet assoċjati bħall-ħżin 
u t-trattament ta’ komponenti u materjali 
fuq is-sit iżda mhux it-trattament ulterjuri 
tagħhom f'faċilitajiet separati; it-tifsira tat-
terminu ‘riċiklaġġ’ fil-kuntest ta’ dan ir-
Regolament għalhekk hija differenti mid-
definizzjoni mogħtija fl-Artikolu 3(17) 
tad-Direttiva 2008/98/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu trattament kif definit fid-direttiva qafas dwar l-iskart ikopri l-ipproċessar u r-rimi u 
għandu jiġi użat għal raġuni ta’ koerenza. Għandu jiġi ċċarat b’mod espliċitu li t-tifsira ta’ 
‘riċiklaġġ’ fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti hija differenti 
mid-definizzjoni ġenerali ta’ riċiklaġġ fid-direttiva qafas tal-iskart minħabba t-tifsira 
differenti mogħtija għal ‘riċiklaġġ’ taħt il-Konvenzjoni ta’ Hong Kong.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. ‘faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti' 
ifisser żona definita li hija sit, bitħa jew 
faċilità li tinsab fi Stat Membru jew f’pajjiż 
terz u użata għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti;

6. ‘faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti' 
ifisser żona definita li hija tarzna jew 
faċilità mibnija li tinsab fi Stat Membru 
jew f’pajjiż terz u użata għar-riċiklaġġ ta’ 
bastimenti;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti ma għandha qatt tkun ‘sit’ biss, peress li dan jista’ 
jinkludi xtut. Il-faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti għandhom ikunu tarzni jew faċilitajiet 
mibnija.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1-punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. ‘kumpanija ta’ riċiklaġġ’ ifisser, is-sid 
tal-faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti jew 
kwalunkwe organizzazzjoni jew persuna 
oħra li tkun ħadet ir-responsabbiltà għall-
operazzjoni tar-riċiklaġġ tal-bastiment mis-
sid tal-faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti;

7. ‘kumpanija ta’ riċiklaġġ tal-bastimenti’ 
ifisser, is-sid tal-faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti jew kwalunkwe organizzazzjoni 
jew persuna oħra li tkun ħadet ir-
responsabbiltà għall-operazzjoni tar-
riċiklaġġ tal-bastiment mis-sid tal-faċilità 
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni lingwistika.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-bastimenti li huma intitolati li jtajru 
bandiera ta’ Stat Membru jew li joperaw 
taħt l-awtorità tiegħu.

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-bastimenti tal-UE. L-Artikolu 5a, l-
Artikolu 11b u l-Artikolu 23(1) ta’ dan ir-
Regolament għandhom japplikaw ukoll 
għal bastimenti mhux tal-UE li jidħlu 
f’portijiet jew ankraġġi tal-UE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-valutazzjoni tal-impatt, 37 % tal-flotta dinjija tappartjeni għal sidien tal-UE. 
Madankollu, 17 % biss mill-flotta dinjija jtajru l-bnadar tal-UE. Fit-tmiem tal-użu, 8 % biss 
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itajru l-bnadar tal-UE. Il-limitazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament għal 
bastimenti li jtajru l-bnadar tal-UE biss ikun limitat wisq, u jkun stedina miftuħa għas-sidien 
tal-bastimenti biex jevitawha billi jibdlu l-bandiera fuq il-bastimenti ftit qabel it-tmiem tal-
użu tagħhom. Għalhekk, dispożizzjonijiet ewlenin (imposta fuq ir-riċiklaġġ, projbizzjonijiet u 
inventarju ta’ materjali perikolużi, spezzjonijiet u ċerti penali) għandhom japplikaw għall-
bastimenti kollha li jidħlu fil-portijiet tal-UE, irrispettivament mill-bandiera.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 2 - punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) bastimenti li mhumiex kapaċi 
jagħmlu vjaġġi waħedhom, 
irrispettivament mill-bandiera li jtajru u 
għalhekk jikkostitwixxu skart; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bastiment li mhuwiex kapaċi jagħmel vjaġġi waħdu huwa ovvjament skart u għalhekk għandu 
jaqa’ taħt ir-regolament dwar vjeġġi ta’ skart.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) bastimenti li ma jikkonformawx ma’ 
xi dispożizzjoni applikabbli taħt id-dritt 
tal-Unjoni u internazzjonali fir-rigward 
tas-sikurezza u għalhekk jikkostitwixxu 
skart.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bastiment li ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta’ sikurezza rilevanti għandu jitqies 
bħala skart u għalhekk għandu jaqa’ taħt ir-regolament dwar il-vjeġġi ta’ skart.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontroll ta’ materjali perikolużi Kontroll ta’ materjali perikolużi 
pprojbiti jew ristretti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jirreferi biss għal materjali perikolużi li l-użu tagħhom ġie pprojbit jew 
ristrett. Hemm ħafna aktar materjali perikolużi abbord bastiment li għadhom mhumiex 
ipprojbiti, iżda li jeħtieġu wkoll li jiġu kkontrollati waqt riċiklaġġ - li hi r-raġuni għaliex l-
inventarju ma jeħtieġx biss l-elenkar tas-sustanzi pprojbiti/ristretti. Bħala tali, għandu jiġi 
ċċarat li dan l-Artikolu jittratta biss il-kontroll ta’ materjali pprojbiti jew ristretti.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-installazzjoni ġdida ta’ materjali li 
fihom aċidu perfluworoottansulfoniku 
(perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)) 
għandha tkun ipprojbita f’konformità mar-
Regolament (KE) Nru 757/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

3. L-installazzjoni ġdida ta’ materjali li 
fihom aċidu perfluworoottansulfoniku 
(perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)) 
għandha tkun ipprojbita f’konformità mar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-
reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ 
sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 1

u mar-Regolament tal-Kummissjoni 
Nru 757/2010 tal-24 ta’ Awwissu 2010 li 
jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi 
persistenti.
___________
1 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjoni oriġinali tal-PFOS ġiet adottata bħala d-Direttiva 2006/122/KE li temenda 
għat-tletin darba d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE rigward restrizzjonijiet fuq it-tqegħid 
fis-suq u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi . Id-dispożizzjonijiet ta’ dik id-
Direttiva ttieħdu mill-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH). Għalhekk 
huwa xieraq li tiżdied referenza għal REACH hawnhekk, u mhux biss issir referenza għall-
emenda li saret wara tar-Regolament dwar pollutanti organiċi persistenti.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-applikazzjoni ġdida ta’ sistemi anti-
fouling li fihom komposti tal-organotin 
bħala bijoċida jew kwalunkwe sistema 
oħra anti-fouling li l-applikazzjoni jew l-
użu tagħha huwa pprojbit mill-
Konvenzjoni dwar il-Kontroll ta’ Sistemi  
Anti-fouling Perikolużi għandha tkun 
ipprojbita fuq il-bastimenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni ta’ żebgħa TBT għandha tiġi elenkata wkoll.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri 
kollha li ġejjin: 

4. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
bastimenti jikkonformaw mar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 3a, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżiti ta’ leġiżlazzjoni 
oħra tal-Unjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan iċaqlaq id-dispożizzjoni mill-paragrafu 4(c) għal hawnhekk.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprojbixxi jew jirristrinġi l-
installazzjoni jew l-użu tal-materjali 
perikolużi msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 
fuq il-bastimenti li huma intitolati li jtajru 
l-bandiera ta’ dak l-Istat Membru jew li 
joperaw taħt l-awtorità tiegħu; 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa żejjed, peress li diġà huwa rregolat fil-paragrafi 1 sa 3a ta’ dan l-Artikolu.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jipprojbixxi jew jirristrinġi l-
installazzjoni jew l-użu ta’ dawn il-
materjali fuq il-bastimenti filwaqt li dawn 
il-bastimenti jkunu fil-portijiet, tarzni, 
tarzni tat-tiswija jew terminali lil hinn 
mill-kosta;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Safejn huma kkonċernati bastimenti tal-UE, dan huwa kopert mill-paragrafi 1 sa 3a. Safejn 
huma kkonċernati bastimenti mhux tal-UE, din id-dispożizzjoni hija ttrasferita għall-
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Artikolu 11b li jgħaqqad id-dispożizzjonijiet ewlenin għal bastimenti mhux tal-UE.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiżgura b’mod effettiv li l-bastimenti 
jikkonformaw mar-rekwiżiti fil-punti (a) u 
(b).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija koperta mill-paragrafu 4 modifikat.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jinżamm abbord kull bastiment 
ġdid inventarju ta’ materjali perikolużi.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
għandu jkun stabbilit u jinżamm 
disponibbli abbord kull bastiment ġdid tal-
UE inventarju ta’ materjali perikolużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi ċċarat li l-inventarju mhux biss jinżamm abbord, iżda jinżamm 
attwalment disponibbli għal kwalunkwe kontrolli mill-istat tal-port.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jkun stabbilit inventarju ta’ 2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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materjali perikolużi qabel ma bastiment 
jintbagħat għar-riċiklaġġ u l-inventarju 
għandu jinżamm abbord.

għall-bastimenti eżistenti tal-UE, għandu 
jkun stabbilit inventarju ta’ materjali 
perikolużi skont is-skedi taż-żmien 
indikati fil-paragrafu 2a, jew qabel ma 
bastiment jintbagħat għar-riċiklaġġ, skont 
liema jiġi l-ewwel, u l-inventarju għandu 
jinżamm disponibbli abbord.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industrija tat-tbaħħir internazzjonali formalment impenjat ruħha fl-2009 biex tistabbilixxi 
inventarji għal bastimenti ġodda u dawk eżistenti1. Sfortunatament, ftit sidien biss irrispettaw 
dak l-impenn. Inventarju xieraq huwa prerekwiżit għal riċiklaġġ xieraq tal-bastimenti. Dawn 
għandhom jiġu stabbiliti skont skeda li sseħħ f’passi (ara l-emenda li ġejja). 

Għandu jiġi nnutat li dan ir-rekwiżit għandu japplika għall-bastimenti kollha li jidħlu 
f’portijiet tal-UE - ara l-proposta għal Artikolu 11b ġdid. Filwaqt li huwa prerekwiżit għal 
riċiklaġġ sikur u adegwat, inventarju huwa wkoll ta’ valur importanti fil-każ ta’ inċidenti 
f’port (eż. nirien).

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-iskedi ta’ żmien li ġejjin għandhom 
japplikaw ghall-istabbiliment ta’
inventarju:
–għal bastimenti li għandhom aktar minn 
25 sena fil- ... * ;
–għal bastimenti li għandhom aktar minn 
20 sena fil- ...**;
–għal bastimenti li għandhom aktar minn 
15-il sena fil- …***;

                                               
1 Selling Ships for Recycling, Guidelines on Transitional Measures for Shipowners 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_117945.pdf
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–għal bastimenti li għandhom inqas minn 
15-il sena fil- …****;
____________________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: sena 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament
** ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament
*** ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament
**** ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inventarju xieraq jista’ jsir relattivament malajr u bi spejjeż komparattivament limitati. 
Peress li l-istabbiliment ta’ inventarji ilu li suppost sar, dawn għandhom isiru kemm jista’ 
jkun malajr. Sabiex jixxerred il-kompitu, skeda li sseħħ f’passi hija proposta bħala funzjoni 
tal-età tal-bastimenti.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bastimenti eżistenti rreġistrati taħt il-
bandiera ta’ pajjiż terz u li japplikaw biex 
ikunu rreġistrati taħt il-bandiera ta’ Stat 
Membru għandhom jiżguraw li jinżamm 
abbord inventarju ta’ materjali perikolużi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-klawżola hija skaduta fid-dawl tad-dispożizzjonijiet proposti tal-Artikolu 11b li 
jagħmlu inventarju obbligatorju għall-bastimenti kollha li jidħlu f’port jew ankraġġ tal-UE.
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jidentifika mill-inqas, il-materjali 
perikolużi elenkati fl-Anness I u li jkunu 
jinsabu fl-istruttura jew it-tagħmir tal-
bastiment, il-lokalità u l-kwantitajiet 
approssimattivi tagħhom.

(c) għal bastimenti ġodda, jidentifika mill-
inqas, il-materjali perikolużi elenkati fl-
Anness I u li jkunu jinsabu fl-istruttura jew 
it-tagħmir tal-bastiment, il-lokalità u l-
kwantitajiet preċiżi tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti għandhom ikunu differenzjati bejn bastimenti ġodda u bastimenti eżistenti. Għal 
bastimenti ġodda, il-kwantitajiet fl-inventarju għandhom ikunu preċiżi. Ma hemm l-ebda 
raġuni għaliex dawn għandhom ikunu biss approssimattivi.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għal bastimenti eżistenti, jidentifika, 
mill-inqas, il-materjali perikolużi 
msemmija fl-Anness I u li jinsabu fl-
istruttura jew it-tagħmir tal-bastiment, il-
lokazzjoni u l-kwantitajiet tagħhom l-
aktar preċiżi b’mod prattikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti għandhom ikunu differenzjati bejn bastimenti ġodda u bastimenti eżistenti. Għal 
bastimenti eżistenti, il-kwantitajiet fl-inventarju għandhom ikunu l-akar preċiżi b’mod 
prattikabbli.
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Minbarra l-paragrafu 4, għandu jkun 
imħejji pjan għall-bastimenti eżistenti li 
jiddeskrivi l-verifika viżwali/kampjun li 
permezz tiegħu jiġi żviluppat l-inventarju 
ta' materjali perikolużi.

5. Minbarra l-paragrafu 4, għandu jkun 
imħejji pjan għall-bastimenti eżistenti li 
jiddeskrivi l-verifika viżwali/kampjun li 
permezz tiegħu ġie żviluppat l-inventarju 
ta' materjali perikolużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni lingwistika.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) lista ta’ materjali perikolużi elenkati fl-
Anness I u li jkunu jinsabu fl-istruttura jew 
it-tagħmir tal-bastiment, il-lokalità u l-
kwantitajiet approssimattivi tagħhom (Part 
I);

(a) lista ta’ materjali perikolużi elenkati fl-
Anness I u li jkunu jinsabu fl-istruttura jew 
it-tagħmir tal-bastiment, il-lokalità u l-
kwantitajiet tagħhom (Part I) skont il-
paragrafu 4(c); 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-paragrafu 4 jipprevedi rekwiżiti differenti għall-kwantitajiet għal bastimenti ġodda 
meta mqabbla ma’ bastimenti eżistenti, għandha ssir kontroreferenza.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) lista tal-iskart preżenti abbord il- (b) lista tal-iskart preżenti abbord il-
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bastiment, inkluż l-iskart iġġenerat matul l-
operat tal-bastiment (Parti II); 

bastiment, inkluż l-iskart iġġenerat matul l-
operat tal-bastiment, u l-kwantitajiet 
approssimattivi tiegħu (Parti II);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun jagħmel sens, l-inventarju għandu jelenka mhux biss it-tip ta’ skart, iżda wkoll il-
kwantitajiet tiegħu. Għall-kuntrarju tal-Parti I, ikun aċċettabbli għall-Parti II jekk il-
kwantitajiet ikunu approssimattivi biss.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) lista ta’ mħażen abbord il-bastiment 
ladarba tkun ittieħdet id-deċiżjoni dwar ir-
riċiklaġġ (Parti III). 

(c) lista ta’ mħażen abbord il-bastiment u l-
kwantitajiet approssimattivi tagħhom
(Parti III).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun jagħmel sens, l-inventarju għandu jelenka mhux biss it-tip ta’ mħażen preżenti 
abbord il-bastiment, iżda wkoll il-kwantitajiet tiegħu. Kuntrarjament għal Parti I, ikun 
aċċettabbli għall-Parti III jekk il-kwantitajiet ikunu biss approssimattivi.

Il-Parti III hija xorta waħda dovuta biss meta l-bastiment huwa maħsub biex jiġi rriċiklat, ara 
l-paragrafu 8, u għalhekk m’hemmx bżonn issir referenza għal ‘ladarba tkun ittieħdet id-
deċiżjoni dwar ir-riċiklaġġ’.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 26 dwar l-aġġornament tal-lista 
ta’ oġġetti għall-inventarju ta’ materjali 

9. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 26 dwar l-aġġornament tal-lista 
ta’ oġġetti għall-inventarju ta’ materjali 
perikolużi fl-Anness I sabiex jiġi żgurat li 
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perikolużi fl-Anness I. l-lista tinkludi mill-inqas is-sustanzi 
elenkati fl-Appendiċi I u II tal-
Konvenzjoni ta’ Hong Kong, u biex tiġi 
kkunsidrata l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni li tipprovdi għat-tneħħija gradwali 
jew ir-restrizzjoni tal-użu jew l-
installazzjoni ta’ materjali perikolużi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness I għandu ovvjament jiġi aġġornat f’każ li aktar sustanzi jiġu miżjuda fl-inventarju 
skont il-Konvenzjoni ta’ Hong Kong. Barra minn hekk, peress li l-proposta tal-Kummissjoni 
diġà fiha sustanzi oħrajn għall-inventarju milli attwalment previst taħt il-Konvenzjoni ta’ 
Hong Kong minħabba restrizzjonijiet tal-UE (PFOS) jew tneħħija gradwali fil-kuntest ta’ 
REACH (HBCDD), il-Kummissjoni għandha tqis ukoll it-tneħħija gradwali jew 
restrizzjonijiet rilevanti oħra meta taġġorna l-lista ta’ oġġetti għall-inventarju tal-materjali 
perikolużi.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Finanzjament tar-riċiklaġġ u trattament li 
jħarsu l-ambjent tal-bastimenti

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-portijiet jiġbru imposta addizzjonali ta’ 
riċiklaġġ minn bastimenti tal-UE u mhux 
tal-UE li jidħlu f’port jew ankraġġ fit-
territorju tagħhom mill- ...*. 
2. L-imposta ta’ riċiklaġġ għandha tkun 
stabbilita għal EUR 0,03 għal kull 
tunnellata gross. 
Għal bastimenti bħal laneċ li jidħlu fl-
istess port regolarment u ta’ spiss, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-portijiet 
japplikaw l-istess tnaqqis għall-imposta 
ta’ riċiklaġġ bħal ma japplikaw għat-
tariffa ġenerali tal-port.
3. L-Istati Membri għandhom jirkupraw l-
imposta ta’ riċiklaġġ mill-
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amministrazzjonijiet tal-port, 
preferibbilment bħala parti mis-sistema 
ġenerali tagħhom għall-ġbir tat-taxxi u 
ħlasijiet oħra mill-amministrazzjonijiet 
tal-port, u jittrasferuha kollha lil Fond ta’ 
Riċiklaġġ imwaqqaf mill-Kummissjoni 
Ewropea sa mhux aktar tard minn 
xahrejn wara l-irkupru tal-imposta ta’ 
riċiklaġġ. Il-Fond ta’ Riċiklaġġ għandu 
jiġi ġestit b’mod avvers għar-riskji, u 
minbarra l-ispejjeż għall-
amministrazzjoni tiegħu, għandu jintuża 
kollu biex jitħallsu l-primjums imsemmija 
fil-paragrafu 4.
4. L-objettiv tal-Fond ta’ Riċiklaġġ huwa 
li jikkontribwixxi biex jagħmel ir-
riċiklaġġ tal-bastimenti, li jikkonforma 
ma’ dan ir-Regolament, ekonomikament 
vijabbli. Il-Fond ta’ Riċiklaġġ għandu 
jipprovdi primjum għall-faċilitajiet għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti fuq il-lista 
Ewropea għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti tal-
UE li jkunu ilhom itajru l-bandiera ta’ 
Stat Membru għal mill-inqas sentejn 
qabel l-approvazzjoni tal-pjan ta’ 
riċiklaġġ tal-bastiment. Il-faċilitajiet ta’ 
riċiklaġġ jistgħu japplikaw għall-primjum 
rigward kuntratti ffirmati wara ...** . 
5. Il-primjum għandu jkun stabbilit għal 
minimu ta’ EUR 30 għal kull tunnellata 
ta’ spostament ħafif (light displacement 
tonne). Il-primjum għandu jkun pagabbli 
mill-Fond ta’ Riċiklaġġ fi żmien xahrejn 
minn meta jkun irċevut ir-rapport ta’ 
tlestija tar-riċiklaġġ tal-bastiment skont il-
formola stabbilita fl-Anness III, kif ukoll 
l-inventarju tal-bastiment, ir-rapport li 
jiddokumenta l-kwantitajiet ta’ skart 
trattat, u l-proċessi ta’ trattament 
korrispondenti, kif stabbilit fil-punt (ca) 
tal-Artikolu 13(5). 
6. Kull sena, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta pubblikament fuq id-dħul tal-
Fond ta’ Riċiklaġġ, ir-riċevituri tal-
primjums imħallsa u l-ammonti ta’ dawk 
il-primjums.
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7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 26 biex tadatta l-livell tal-imposta 
ta’ riċiklaġġ fejn meħtieġ sabiex jintlaħaq 
l-objettiv tal-Fond ta’ Riċiklaġġ.
8. Il-Kummissjoni għandha tevalwa sa 
mhux aktar tard minn ... *** il-benefiċċji u 
l-ispejjeż tad-differenzazzjoni tat-tariffa 
ta’ riċiklaġġ abbażi tal-informazzjoni fl-
inventarju tal-materjali perikolużi. Jekk 
il-benefiċċji jkunu akbar mill-ispejjeż, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 26 
dwar id-differenzazzjoni tal-imposta ta’ 
riċiklaġġ abbażi tal-informazzjoni fl-
inventarju tal-materjali perikolużi, filwaqt 
li tissalvagwardja l-finanzjament mhux 
suffiċjenti tal-Fond ta’ Riċiklaġġ.
_____________________
*  ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: l-
1 ta’ Jannar tas-sena li tiġi wara sena 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament
**  ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: l-
1 ta’ Jannar tat-tieni sena li tiġi wara 
sena mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament
***  ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 
ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament
(Din hija l-ewwel proposta għal strument 
ekonomiku. M’għandhiex titqies bħala l-
formola perfetta, iżda bħala proposta ta’ 
ħidma suġġetta għal aktar irfinar. Il-figuri 
huma bbażati fuq studju tal-Kummissjoni 
mill-2009 li jista’ jinstab fuq 
http://ec.europa.eu/environment/waste/ship
s/pdf/fund_note.pdf. 
Jekk wieħed jassumi li total ta’ 4 biljun GT 
jidħlu fil-portijiet tal-UE kull sena, l-
imposta tiġbor total ta’ 
EUR 120 miljun/sena. Dan jippermetti li 
jitħallas primjum ta’ massimu EUR 75 
għal kull LDT għal medja ta’ 
1.6 miljun LDT ta’ bastimenti tal-UE li 
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għandhom jintbagħtu għar-riċiklaġġ kull 
sena, jekk wieħed jassumi li l-ispejjeż tal-
ġestjoni tal-fond jistgħu jiġu ffinanzjati 
mill-imgħax mill-ammont miġbur fil-
perjodu ta’ alimentazzjoni.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Strument ekonomiku huwa meħtieġ biex jikkontrobilanċja l-inċentiv pervers attwali għall-
aħħar sid tal-bastiment biex imur għall-istandards l-aktar baxxi kif ukoll il-possibbiltà ta’ 
bdil tal-bandiera biex jaħrab minn dan ir-Regolament, u biex jiffinanzja riċiklaġġ tal-
bastimenti li jħares l-ambjent. Għandha titħallas tariffa mill-bastimenti kollha li jużaw 
portijiet tal-UE abbażi tat-tunnellaġġ tagħhom. It-tariffi jmorru f’fond, li jagħti primjum għal 
faċilitajiet għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
regolament meta jirriċiklaw il-bastimenti biex jagħmluhom kompetittivi. Primjum jitħallas 
biss għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti li jtajru bandiera tal-UE għal mill-inqas sentejn.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Preparazzjoni għar-riċiklaġġ: rekwiżiti 
ġenerali

Rekwiżiti ġenerali għal sidien tal-
bastimenti 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li dan l-artikolu jikkonċerna biss obbligi għas-sidien tal-bastimenti, ikun adegwat li 
dan jiġi rifless fit-titolu.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti li jkun 
speċifiku għall-bastimenti għandu jkun 
żviluppat qabel kwalunkwe riċiklaġġ ta' 

1. Pjan għar-riċiklaġġ tal-bastimenti li jkun 
speċifiku għall-bastimenti għandu jkun 
żviluppat għal kwalunkwe bastiment tal-
UE li għandu aktar minn 20 sena jew 
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bastiment. qabel kwalunkwe riċiklaġġ ta' bastiment,
skont liema jiġi l-ewwel, mhux aktar tard 
minn ...*

________________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal data 
30 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-età medja ta’ bastiment mibgħut għar-riċiklaġġ tiddependi kważi kompletament fuq is-
sitwazzjoni ekonomika fis-settur tal-merkanzija u d-domanda għall-azzar skreppjat. L-età 
medja kienet 26 fis-snin 90, imbagħad żdiedet għal 32 matul il-boom finanzjarja f'nofs is-snin 
2000, iżda huwa probabbli li terġa tonqos b’mod sinifikanti minħabba kapaċitajiet żejda kbar 
u l-kriżi ekonomika. Pjan ta’ riċiklaġġ tal-bastimenti għandu jkun obbligatorju għall-
bastimenti kollha li għandhom aktar minn 20 sena, b’tali mod li s-sidien jaħsbu dwar ir-
responsabbiltà tagħhom fil-ħin.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun żviluppat mill-faċilità għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti b’kunsiderazzjoni 
għall-informazzjoni pprovduta mis-sid tal-
bastiment skont il-punt (b) tal-Artikolu 
9(3);

(a) qabel il-pubblikazzjoni tal-Lista 
Ewropea,  ikun żviluppat minn faċilità
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti li tkun 
allokata fl-Unjoni jew fi stat membru tal-
OECD, b’kunsiderazzjoni għall-
informazzjoni pprovduta mis-sid tal-
bastiment skont il-punt (b) tal-Artikolu 
9(3);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm koerenza mal-Artikolu 6(1)(a), għandu jiġi speċifikat li qabel il-
pubblikazzjoni tal-lista Ewropea, il-pjan tar-riċiklaġġ tal-bastimenti jeħtieġ li jiġi żviluppat 
minn faċilità fl-UE jew f’pajjiż tal-OECD.
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) wara l-pubblikazzjoni tal-Lista 
Ewropea, ikun żviluppat minn faċilità 
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti li hija 
inkluża fil-Lista Ewropea, 
b’kunsiderazzjoni tal-informazzjoni 
pprovduta mis-sid tal-bastiment skont l-
Artikolu 9(3)(b); 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-pubblikazzjoni tal-lista Ewropea, faċilitajiet fuq il-lista Ewropea biss għandhom ikunu 
permessi jipprovdu l-pjan ta’ riċiklaġġ tal-bastimenti.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jinkludi informazzjoni dwar it-tip u l-
ammont ta’ materjali u skart perikolużi 
ġġenerati mir-riċiklaġġ tal-bastiment 
speċifiku, inklużi dawk il-materjali 
identifikati fl-inventarju ta’ materjali 
perikolużi u kif dawn il-materjali u l-iskart 
perikolużi se jkunu mmaniġġjati fil-faċilità 
kif ukoll f’faċilitajiet sussegwenti għall-
immaniġġjar tal-iskart;

(d) jinkludi informazzjoni dwar it-tip u l-
ammont ta’ materjali u skart perikolużi 
ġġenerati mir-riċiklaġġ tal-bastiment 
speċifiku, inklużi dawk il-materjali u l-
iskart identifikati fl-inventarju ta’ materjali 
perikolużi u kif dawn il-materjali u dak l-
iskart perikolużi se jkunu ttrattati fil-
faċilità kif ukoll f’faċilitajiet sussegwenti 
għat-trattament tal-iskart;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjonijiet lingwistiċi għall-koerenza. Mhuwiex tant l-immaniġġjar tal-iskart li huwa 
rilevanti, iżda t-trattament attwali ta’ dan l-iskart.
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Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ikun aġġornat fi żmien sitt xhur minn 
stħarriġ ta’ tiġdid jew stħarriġ 
addizzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 5(7), l-inventarji għandhom jiġu aġġornati matul il-ħajja operattiva ta’ 
bastiment. Il-konformità tal-inventarju mar-rekwiżiti tar-Regolament hija ċċekkjata permezz 
ta’ stħarriġ ta’ tiġdid kull ħames snin, u permezz ta’ stħarriġ addizzjonali meta applikabbli. 
Il-pjanijiet ta’ riċiklaġġ tal-bastimenti għandhom għalhekk jiġu aġġornati wara l-istħarriġ 
rilevanti.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-pjan ta’ riċiklaġġ tal-bastimenti, kif 
ukoll kwalunkwe aġġornament tiegħu, 
għandu jinżamm disponibbli abbord. 
Meta sid il-bastiment ikollu l-intenzjoni li 
jibgħat bastiment għar-riċiklaġġ, sid il-
bastiment għandu jibgħat il-pjan finali ta’ 
riċiklaġġ tal-bastiment lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat tal-bandiera xahrejn 
qabel il-bidu ppjanat tar-riċiklaġġ, u fl-
istess ħin jinnotifika lill-awtorità tal-Istat 
tal-port dwar l-intenzjoni li jibgħat il-
bastiment għar-riċiklaġġ. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat tal-bandiera għandha 
tinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-
faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti dwar 
l-intenzjoni ta’ sid il-bastiment. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha tkun infurmata fil-ħin dwar il-pjan finali ta’ riċiklaġġ tal-
bastiment għall-approvazzjoni espliċita.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-awtorità kompetenti għandha 
tiddeċiedi dwar l-approvazzjoni tal-pjan 
finali tar-riċiklaġġ tal-bastiment fi żmien 
xahar. Meta l-awtorità kompetenti 
tirrifjuta li tagħti approvazzjoni, hija 
għandha tipprovdi ġustifikazzjoni lis-sid 
tal-bastiment. Is-sid tal-bastiment għandu 
jkollu xahar wara r-rifjut mill-awtorità 
kompetenti biex jagħmel il-pjan ta’ 
riċiklaġġ tal-bastiment konformi ma’ dan 
ir-Regolament. Jekk is-sid tal-bastiment 
ma jagħmilx il-pjan ta’ riċiklaġġ tal-
bastiment konformi, ir-riċiklaġġ ippjanat 
tal-bastiment għandu jiġi ttrattat bħala 
esportazzjoni ta’ skart perikoluż skont ir-
Regolament (KE) Nru 1013/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm approvazzjoni espliċita tal-pjan ta’ riċiklaġġ tal-bastiment.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Is-sidien tal-bastimenti li jbiegħu 
bastiment tal-UE li għandu aktar minn 
20 sena lil sid ġdid li għandu l-intenzjoni 
li jtajjar il-bandiera ta’ pajjiż terz 
għandhom jiżguraw li l-kuntratt mas-sid 
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ġdid tal-bastiment jistipula li s-sid il-ġdid, 
u kwalunkwe sidien sussegwenti, jieħu r-
responsabbiltà għall-iżvilupp ta’ pjan ta’ 
riċiklaġġ tal-bastiment f’każ li jixtieq 
jidħol f’portijiet u ankraġġi tal-UE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għall-bastimenti li għandhom iktar minn 20 sena biex jiżviluppaw pjan ta’ 
riċiklaġġ tal-bastimenti għandu jgħaddi mis-sidien li jbiegħu bastiment tal-UE għal sid ġdid li 
għandu l-intenzjoni li jtajjar il-bandiera ta’ pajjiż terz.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-istħarriġ addizzjonali, kemm ġenerali 
jew parzjali, jista’ jsir fuq talba tas-sid tal-
bastiment wara li jsiru tibdil, sostituzzjoni, 
u tiswija sinifikanti tal-istruttura, tat-
tagħmir, tas-sistemi, tal-fittings, tal-
arranġamenti u l-materjal. L-uffiċjali li 
jagħmlu dan l-istħarriġ għandhom jiżguraw 
li kwalunkwe bidla, sostituzzjoni jew 
tiswija sinifikanti bħal din tkun saret 
b’mod li jippermetti li l-bastiment 
jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament, u għandhom jivverifikaw li 
Parti I tal-inventarju dwar materjali 
perikolużi kienet emendata kif xieraq.

5. Is-sid tal-bastiment għandu jitlob 
stħarriġ addizzjonali, kemm ġenerali jew 
parzjali, wara li jsiru tibdil sinifikanti, 
sostituzzjoni, u tiswija tal-istruttura, tat-
tagħmir, tas-sistemi, tal-fittings, tal-
arranġamenti u l-materjal. L-uffiċjali li 
jagħmlu dan l-istħarriġ għandhom jiżguraw 
li kwalunkwe bidla sinifikanti, 
sostituzzjoni jew tiswija bħal din tkun saret 
b’mod li jippermetti li l-bastiment 
jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament, u għandhom jivverifikaw li 
Parti I tal-inventarju dwar materjali 
perikolużi kienet emendata kif xieraq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex xieraq li l-istħarriġ addizzjonali jiġi mqiegħed fid-diskrezzjoni tas-sid tal-bastiment. 
Stħarriġ addizzjonali għandu jkun obbligatorju kull meta jsir tibdil sinifikanti.
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Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 - punt aa(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-bastiment ikun ġie mnaddaf minn 
qabel skont l-Artikolu 6(1)(c); 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 6(1)(c), il-bastimenti għandhom iwettqu operazzjonijiet, fil-perjodu qabel id-
dħul fil-faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti, b’tali mod li jkun imminimizzat l-ammont ta’ 
żejt mhux maħdum li jkun għad fadal u l-iskart iġġenerat tal-bastiment (jiġifieri fost affarijiet 
oħra ħama taż-żejt). Skont id-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li 
jakkompanja l-Green Paper dwar żarmar aħjar tal-bastimenti tat-22 ta’ Mejju 2007, il-ħama 
taż-żejt jirrappreżenta 88 % u ż-żjut 10 % tal-kwantità totali ta’ skart perikoluż mill-
bastimenti fit-tmiem tal-użu tagħhom. Għalhekk huwa importanti ħafna li jiġi vverifikat li l-
bastimenti jissodisfaw l-obbligu ta' tindif minn qabel bħala parti mill-istħarriġ finali.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kuntratt għandu jkun effettiv mill-
inqas miż-żmien tat-talba għall-istħarriġ 
finali msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) u 
sakemm jitlesta r-riċiklaġġ.

Il-kuntratt għandu jkun effettiv mill-inqas 
miż-żmien tat-talba għall-istħarriġ finali 
msemmi fl-Artikolu 8(6) u sakemm jitlesta 
r-riċiklaġġ. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata r-referenza korretta.
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Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jipprovdi l-faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti bl-informazzjoni kollha rilevanti 
dwar il-bastiment neċessarja għall-iżvilupp 
tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastiment 
meħtieġ skont l-Artikolu 7;

(b) li jipprovdi l-faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti mill-inqas tliet xhur qabel id-
data maħsuba għar-riċiklaġġ tal-
bastiment bl-informazzjoni kollha rilevanti 
dwar il-bastiment neċessarja għall-iżvilupp 
tal-pjan għar-riċiklaġġ tal-bastiment 
meħtieġ skont l-Artikolu 7; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-pjan ta’ riċiklaġġ tal-bastiment jeħtieġ approvazzjoni, il-faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastiment għandha tkun infurmata fil-ħin sabiex ikollha biżżejjed ħin biex tiżviluppa pjan 
xieraq ta’ riċiklaġġ tal-bastiment.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li jipprovdi l-faċilità għar-riċiklaġġ 
tal-bastimenti b’kopja taċ-ċertifikat li 
jkun lest għal riċiklaġġ maħruġ skont l-
Artikolu 10; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti għandha tingħata kopja taċ-ċertifikat li jkun lest għar-
riċiklaġġ bħala prova tat-tlestija b’suċċess tal-istħarriġ finali.
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) li  jibgħat bastiment għar-riċiklaġġ 
tal-bastimenti biss meta l-pjan tar-
riċiklaġġ tal-bastimenti jkun ġie approvat 
espliċitament mill-awtorità kompetenti 
skont l-Artikolu 7(2)(b); 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb koerenza mar-rekwiżit għall-approvazzjoni espliċita tal-pjan ta’ riċiklaġġ tal-
bastiment.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jieħu lura l-bastiment qabel il-bidu 
tar-riċiklaġġ jew wara l-bidu tar-riċiklaġġ, 
fejn ikun teknikament fattibbli, fil-każ li l-
kontenut ta’ materjali perikolużi abbord 
ma jikkorrespondix b’mod sostanzjali 
mal-inventarju ta’ materjali perikolużi u 
ma jippermettix ir-riċiklaġġ adegwat tal-
bastiment;

(c) li jieħu lura l-bastiment qabel il-bidu 
tar-riċiklaġġ jew wara l-bidu tar-riċiklaġġ,
fejn ikun teknikament fattibbli, jekk ir-
riċiklaġġ maħsub tal-bastiment ma jkunx 
prattiku jew jista’ jdgħajjef is-sigurtà jew 
il-protezzjoni tal-ambjent minħabba 
nuqqas ta’ deskrizzjoni korretta tal-
bastiment, sew jekk fl-inventarju jew 
x’imkien ieħor; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teħid lura huwa konsegwenza li għandha tapplika biss f’ċirkostanzi speċifiċi ħafna. Id-
dispożizzjoni proposta mill-Kummissjoni hija taħlita ta’ żewġ kriterji, li wieħed minnhom 
jirreferi għal ‘riċiklaġġ xieraq’ li madankollu mhuwiex definit. Ikun aħjar li jiġu introdotti 
żewġ kriterji ċari u indipendenti li jwasslu għall-konsegwenza ta’ teħid lura. Klawżola 
separata għandha tiġi introdotta f’każ li l-kwantitajiet ta’ materjali perikolużi jkunu ogħla 
milli indikat fl-inventarju - ara l-emenda li jmiss.



PE498.083v02-00 42/84 PR\919679MT.doc

MT

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) li jkopri l-ispejjeż żejda attwali f’każ li 
l-kontenut ta’ materjali perikolużi abbord 
ikun b’mod sinifikanti ogħla milli indikat 
fl-inventarju ta’ sustanzi kimiċi 
perikolużi, iżda ma jwassalx biex ir-
riċiklaġġ maħsub tal-bastiment isir mhux 
prattiku jew idgħajjef is-sigurtà jew il-
protezzjoni tal-ambjent. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-kontenut tal-materjali perikolużi ikun b’mod sinifikanti ogħla milli indikati fl-
inventarju, iżda ma jdgħajjifx l-operazzjoni ta’ riċiklaġġ jew is-sikurezza tiegħu għal kollox, 
għandu jiġi ċċarat li s-sid tal-bastiment ikollu jħallas l-ispejjeż addizzjonali li jinqalgħu fil-
fatt minħabba f’hekk.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tiżviluppa, b’kollaborazzjoni mas-sid 
tal-bastiment, pjan għar-riċiklaġġ tal-
bastiment speċifiku għall-bastiment 
f’konformità mal-Artikolu 7;

(a) li tiżviluppa, b’kollaborazzjoni mas-sid 
tal-bastiment, pjan għar-riċiklaġġ tal-
bastiment speċifiku għall-bastiment 
f’konformità mal-Artikolu 7 fi żmien 
xahar minn meta tasal l-informazzjoni 
rilevanti kollha skont il-paragrafu 3(b);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata skadenza lill-faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti sabiex is-sid tal-
bastiment ikun jista’ jitlob l-approvazzjoni tal-pjan ta’ riċiklaġġ tal-bastiment mill-
awtoritajiet kompetenti tiegħu fil-ħin.
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) li jiżgura li l-pjan ta’ riċiklaġġ tal-
bastiment jiġi approvat mill-awtorità 
kompetenti skont ir-rekwiżiti nazzjonali 
qabel il-bidu ppjanat tar-riċiklaġġ tal-
bastiment;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjan ta’ riċiklaġġ tal-bastiment jeħtieġ ukoll li jiġi approvat mill-awtorità kompetenti tal-
pajjiż fejn tkun allokata l-faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tirrapporta l-bidu previst tar-
riċiklaġġ tal-bastiment lis-sid tal-bastiment 
f’konformità mal-formola stipulata fl-
Anness II;

(b) li tirrapporta lis-sid tal-bastiment meta 
l-faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastiment tkun 
lesta f’kull aspett biex tibda r-riċiklaġġ 
tal-bastiment f’konformità mal-formola 
stipulata fl-Anness II;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Użu ta’ kliem konformi mal-kliem fl-Anness II.
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Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li tipprojbixxi l-bidu ta’ kwalunkwe 
riċiklaġġ tal-bastiment qabel ma jkun 
ippreżentat ir-rapport imsemmi fil-punt (b);

(c) li tirrifjuta l-bidu ta’ kwalunkwe 
riċiklaġġ tal-bastiment qabel ma jkun 
ippreżentat ir-rapport imsemmi fil-punt (b)
u qabel l-approvazzjoni tal-pjan ta’ 
riċiklaġġ tal-bastiment mill-awtorità 
kompetenti tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti ma tistax tipprojbixxi lilha nnifisha milli tagħmel xi 
ħaġa, iżda tista’ biss tirrifjuta li tagħmel xi ħaġa. Hija għandha tibda r-riċiklaġġ biss meta 
tkun lesta fl-aspetti kollha (= ir-rapport taħt il-punt b), u meta l-pjan ta’ riċiklaġġ tal-
bastiment ikun ġie approvat mill-awtorità kompetenti tiegħu.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) meta tkun qed tippjana li tirċievi 
bastiment għar-riċiklaġġ, li tinnotifika bil-
miktub mill-inqas 14-il ġurnata qabel il-
bidu previst tar-riċiklaġġ lill-awtoritajiet 
kompetenti rilevanti bl-intenzjoni tar-
riċiklaġġ tal-bastiment ikkonċernat:

(d) meta tkun qed tippjana li tirċievi 
bastiment għar-riċiklaġġ, li tinnotifika bil-
miktub mill-inqas xahrejn qabel il-bidu 
previst tar-riċiklaġġ lill-awtoritajiet 
kompetenti rilevanti bl-intenzjoni tar-
riċiklaġġ tal-bastiment ikkonċernat:

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-notifika għandha tingħata mill-inqas xahrejn qabel il-bidu previst tar-riċiklaġġ sabiex ikun 
hemm biżżejjed żmien biex l-awtoritajiet jagħmlu x-xogħol meħtieġ. 
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Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Is-sid tal-bastiment għandu jipprovdi 
kopja tal-kuntratt lill-awtorità kompetenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm kontroll fuq l-obbligi kuntrattwali bejn is-sidien tal-bastimenti u l-faċilità 
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti. Skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament dwar Vjeġġi ta’ Skart, l-
awtorità kompetenti tista’ titlob kopja tal-kuntratt bejn il-persuna li torganizza l-vjeġġ u l-
faċilità ta’ rkupru. F’dan il-każ, għandha tiġi pprovduta kopja fil-każijiet kollha.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara t-tlestija ta’ stħarriġ inizjali jew 
stħarriġ ta’ tiġdid jew ta’ stħarriġ 
addizzjonali li jsir wara talba mis-sid tal-
bastiment, Stat Membru għandu joħroġ 
ċertifikat ta’ inventarju f’konformità mal-
format stipulat fl-Anness IV. Dan iċ-
ċertifikat għandu jkun issupplimentat bil-
Parti I tal-inventarju ta’ materjali 
perikolużi.

1. Wara t-tlestija b’suċċess ta’ stħarriġ 
inizjali jew stħarriġ ta’ tiġdid jew ta’ 
stħarriġ addizzjonali l-Istat Membru li l-
bastiment ikun qed itajjar il-bandiera 
tiegħu għandu joħroġ ċertifikat ta’ 
inventarju f’konformità mal-format stipulat 
fl-Anness IV. Dan iċ-ċertifikat għandu 
jkun issupplimentat bil-Parti I tal-
inventarju ta’ materjali perikolużi. 

Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 26 dwar l-aġġornament tal-forma 
taċ-ċertifikat tal-inventarju stipulat fl-
Anness IV.

Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 26 dwar l-aġġornament tal-forma 
taċ-ċertifikat tal-inventarju stipulat fl-
Anness IV.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċertifikat għandu jinħareġ biss wara t-tlestija b’suċċess tal-istħarriġ rilevanti f’konformità 
mal-kliem tal-proposta tal-Kummissjoni fl-Artikolu 10(2) relatat mal-istħarriġ finali. Huwa 
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aktar xieraq li tintuża n-nomenklatura standard ta’ ‘amministrazzjoni ta’ organizzazzjoni 
rikonoxxuta li taġixxi f’ismu’.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara t-tlestija b’suċċess tal-istħarriġ 
finali, f’konformità mal-Artikolu 8(6), l-
amministrazzjoni għandha toħroġ ċertifikat 
ta’ bastiment lest għar-riċiklaġġ 
f’konformità mal-forma stipulata fl-Anness 
V. Dan iċ-ċertifikat għandu jkun 
issupplimentat b’inventarju ta’ materjali 
perikolużi u l-pjan għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti. 

2. Wara t-tlestija b’suċċess tal-istħarriġ 
finali, f’konformità mal-Artikolu 8(6), l-
amministrazzjoni għandha toħroġ ċertifikat 
ta’ bastiment lest għar-riċiklaġġ 
f’konformità mal-forma stipulata fl-Anness 
V, jekk tqis li l-pjan ta’ riċiklaġġ tal-
bastiment ikun konformi mar-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament. Dan iċ-ċertifikat 
għandu jkun issupplimentat b’inventarju 
ta’ materjali perikolużi u l-pjan għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċertifikat ta’ tlestija għar-riċiklaġġ għandu jinħareġ biss mill-amministrazzjoni meta l-pjan 
ta’ riċiklaġġ tal-bastiment ikun konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a 
Spezzjonijiet

Meta spezzjoni turi li bastiment ma 
jikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 4(1) sa (3a), l-Artikoli 5, u 7, jew 
ma jġorrx ċertifikat validu ta’ inventarju 
skont l-Artikolu 10(1), jew meta jkun 
hemm raġunijiet biex wieħed jaħseb, wara 
spezzjoni, li:
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– il-kundizzjoni tal-bastiment jew tat-
tagħmir tiegħu ma tikkonformax mar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 4(1) sa (3a) 
jew ma tkunx tikkorrispondi b’mod 
sostanzjali mal-partikolaritajiet taċ-
ċertifikat, u/jew l-inventarju tal-materjali 
perikolużi, jew
– ma jkun hemm l-ebda proċedura 
implimentata abbord il-bastiment għall-
manutenzjoni tal-inventarju ta’ materjali 
perikolużi,
għandha ssir spezzjoni aktar dettaljata. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm proċeduri ċari meta spezzjoni f’port turi li l-bastiment ma jikkonformax 
mal-projbizzjonijiet ta’ sustanzi perikolużi (Artikolu 4), ma jkollux inventarju validu 
(Artikolu 5), ma jkollux pjan ta’ riċiklaġġ tal-bastiment meta dan ikollu aktar minn 20 sena, 
jew meta jkun hemm raġunijiet ċari biex wieħed jemmen li hemm nuqqas ta’ konformità. Id-
dispożizzjonijiet huma ispirati mill-Artikolu 8(2) tal-Konvenzjoni ta’ Hong Kong (HKC). 
B’mod konformi mal-Artikolu 13(3) tad-Direttiva 2009/16/KE dwar il-kontrolli tal-Istat tal-
Port, spezzjoni dettaljata għandha tkun obbligatorja f’każijiet bħal dawn, u mhux biss 
fakultattiva kif previst taħt il-HKC.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 11b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11b 
Dispożizzjonijiet applikabbli għal 

bastimenti mhux tal-UE minbarra l-
Artikolu 5a

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-bastimenti mhux tal-UE jikkonformaw 
mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 4(1) sa 
(3a), mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti 
ta’ leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni li jistgħu 
jeħtieġu miżuri oħrajn. L-Istati Membri 
għandhom jipprojbixxu l-installazzjoni 
jew l-użu tal-materjali msemmijin fl-
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Artikolu 4(1) sa (3a), dwar bastimenti 
mhux fl-UE waqt li jkunu fil-portijiet, fl-
ankraġġi, fit-tarzni, fit-tarzni għat-tiswija 
tal-bastimenti jew terminals lil hinn mill-
kosta tagħha.
2. Bastimenti ġodda mhux tal-UE li jidħlu 
f’port jew ankraġġ ta’ Stat Membru 
għandhom iżommu disponibbli abbord 
inventarju validu ta’ materjali perikolużi. 
3. Bastimenti eżistenti mhux fl-UE li 
jidħlu f’port jew ankraġġ ta’ Stat Membru 
għandhom iżommu disponibbli abbord 
inventarju tal-materjali perikolużi skont l-
iskadenzi indikati fl-Artikolu 5(2a). L-
inventarju għandu jissodisfa r-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 5(4) sa (7). 
4. Bastimenti mhux tal-UE li jidħlu f’port 
jew ankraġġ ta’ Stat Membru għandhom 
jippreżentaw ċertifikat maħruġ mill-
amministrazzjoni jew organizzazzjoni 
rikonoxxuta tal-bastiment li taġixxi 
f’ismu li tikkonferma li l-bastiment 
jikkonforma mad-dispożizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafi 1 sa 3.
5. Bastimenti mhux tal-UE li ġew mixtrija 
minn sid li jtajjar bandiera tal-UE meta l-
bastiment kellu aktar minn 20 sena, meta 
jidħlu f’port jew ankraġġ ta’ Stat 
Membru, għandhom iżommu disponibbli 
abbord pjan ta’ riċiklaġġ tal-bastiment 
skont l-Artikolu 7(2)(d). 
6. Meta spezzjoni turi li bastiment mhux 
tal-UE ma jikkonformax mar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 5, jew kull 
meta jkun hemm raġunijiet ċari biex 
wieħed jaħseb, wara spezzjoni, li:
– il-kundizzjoni tal-bastiment jew tat-
tagħmir tiegħu ma tikkonformax mar-
rekwiżiti tal-paragrafu 1 jew ma tkunx 
tikkorrispondi b’mod sostanzjali mal-
partikolaritajiet taċ-ċertifikat jew l-
inventarju tal-materjali perikolużi, jew
– ma jkun hemm l-ebda proċedura 
implimentata abbord il-bastiment għall-
manutenzjoni tal-inventarju ta’ materjali 
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perikolużi,
għandha ssir spezzjoni aktar dettaljata. 
7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi 
jkunu applikabbli għas-sidien ta’ 
bastimenti mhux tal-UE li ma 
jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet 
f’dan l-Artikolu.
8. Meta bastimenti mhux tal-UE jsiru 
skart kif definit fid-Direttiva 2008/98/KE, 
għandu japplika r-Regolament (KE) 
Nru 1013/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu ġdid jiġbor flimkien ir-rekwiżiti kollha għal bastimenti mhux tal-UE li jidħlu 
f’portijiet tal-UE minbarra l-imposta tar-riċiklaġġ fl-Artikolu 5a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll għal dawn il-bastimenti li l-projbizzjonijiet ta’ ċerti materjali perikolużi jiġu 
rrispettati u li dawn ikollhom inventarju abbord. Bastimenti mhux tal-UE li kienu bastimenti 
tal-UE sa ċertu età għandu jkollhom ukoll pjan ta’ riċiklaġġ. Id-Direttiva tal-Kontroll tal-
Istat tal-Port tapplika għall-bastimenti kollha irrispettivament mill-bandiera, biex b’hekk id-
dispożizzjonijiet dwar l-ispezzjonijiet għal bastimenti mhux tal-UE għandhom jirriflettu dawk 
għall-bastimenti tal-UE (ara l-Artikolu 11a).

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) topera minn strutturi mibnija 
permanenti (tarzniet, mollijiet jew skali 
tal-konkrit); 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operat mill-istrutturi mibnija permanenti għandu jkun rekwiżit minimu li jippermetti li l-
materjali perikolużi jistgħu jiġu mrażżna. Dan huwa miżjud sabiex jiġi ċċarat li s-siti li jużaw 
il-metodu attwali u li għadu predominanti tal-“beaching” ma jikkwalifikawx għal-lista 
Ewropea ta’ faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti.
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Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – subparagrafu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) ikollha krejnijiet suffiċjenti 
disponibbli għall-irfigħ tal-partijiet 
maqtugħin minn bastiment; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-disponibbiltà ta’ krejnijiet suffiċjenti għall-irfigħ għandha tkun rekwiżit minimu għaż-
żarmar sikur tal-bastimenti. Dan huwa miżjud biex jiċċara li l-metodu attwali u li għadu 
predominanti tal-“beaching”, li ma jużax krejnijiet, iżda biss gravità, ma jikkwalifikax għal-
lista Ewropea.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandha tistabbilixxi sistemi ta’ 
mmaniġġjar u monitoraġġ, proċeduri u 
tekniki li ma jikkaġunawx riskji għas-
saħħa lill-ħaddiema tagħhom jew lill-
popolazzjoni fil-viċinat tal-faċilità għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti u jipprevjenu, 
inaqqsu, jimminimizzaw u sa limitu 
prattikabbli jeliminaw impatti negattivi fuq 
l-ambjent ikkawżat mir-riċiklaġġ tal-
bastimenti;

(b) għandha tistabbilixxi sistemi ta’ 
mmaniġġjar u monitoraġġ, proċeduri u 
tekniki li jiżġuraw li ma jiġu kkaġunati 
ebda riskji għas-saħħa lill-ħaddiema 
tagħhom jew lill-popolazzjoni fil-viċinat 
tal-faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti u 
jipprevjenu, inaqqsu, jimminimizzaw u sa 
limitu prattikabbli jeliminaw impatti 
negattivi fuq l-ambjent ikkawżat mir-
riċiklaġġ tal-bastimenti; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni lingwistika: Sistemi ta’ ġestjoni u monitoraġġ normalment ma jikkaġunawx riskju 
għas-saħħa bħala tali, iżda huma użati biex jiżguraw li ma jiġu kkaġunati l-ebda riskji għas-
saħħa.
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Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiżviluppa u tapprova pjan għall-faċilità 
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti;

(d) tiżviluppa u tadotta pjan għall-faċilità 
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni lingwistika - l-approvazzjoni hija kompitu għall-awtoritajiet kompetenti. Faċilità 
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti tadotta pjan għal faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) tiżgura t-trażżin tal-materjali perikolużi 
kollha preżenti abbord bastiment matul il-
proċess tar-riċiklaġġ sabiex ikun evitat 
kwalunkwe rilaxx ta’ dawn il-materjali 
perikolużi fl-ambjent u b’mod partikolari 
fiż-żoni intermareali;

(k) tiżgura t-trażżin tal-materjali perikolużi 
kollha preżenti abbord bastiment matul il-
proċess tar-riċiklaġġ sabiex ikun evitat 
kwalunkwe rilaxx ta’ dawn il-materjali 
perikolużi fl-ambjent u b’mod partikolari 
fiż-żoni intermareali, notevolment billi tiġi 
maqtugħa l-parti t’isfel f’baċir niexef 
permanenti jew galleġġjanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun speċifikat aħjar kif għandu jinkiseb it-trażżin tal-materjali perikolużi. Filwaqt li 
l-partijiet ta’ fuq ta’ bastiment għandhom jinqatgħu biss mill-istrutturi permanenti (ara l-
Artikolu 12(2)(aa) ġdid), il-parti t’isfel biż-żjut u l-ħama kollha għandha tiġi maqtugħa 
f’baċir niexef permanenti jew galleġġjanti sabiex jiġi żgurat it-trażżin tal-materjali perikolużi 
kollha.
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Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) titratta l-materjali perikolużi u l-iskart 
biss fuq artijiet impermeabbli b’sistemi ta’ 
drenaġġ effettivi;

(m) mingħajr preġudizzju għall-punt (k), 
tittratta l-materjali perikolużi u l-iskart biss 
fuq artijiet impermeabbli b’sistemi ta’ 
drenaġġ effettivi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li s-sistemi tad-drenaġġ għandu xorta jkun fihom il-materjali perikolużi kollha u l-
iskart.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) tiżgura li l-iskart kollu ppreparat 
għar-riċiklaġġ jiġi trasferit biss lejn 
faċilitajiet ta’ riċiklaġġ awtorizzati biex 
jittrattaw ir-riċiklaġġ tagħhom mingħajr 
ma jipperikolaw is-saħħa tal-bniedem u 
b’mod li jħares l-ambjent; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskart tal-azzar għar-riċiklaġġ huwa ta’ spiss ikkontaminat minn materjali perikolużi, li 
jistgħu jipperikolaw is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, jekk ma jiġux riċiklati kif suppost. L-
iskart kollu għar-riċiklaġġ għandu għalhekk imur biss għand faċilitajiet awtorizzati biex 
jittrattaw ir-riċiklaġġ tiegħu.
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Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – subparagrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) tidentifika l-permess, il-liċenzja jew l-
awtorizzazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet 
kompetenti tagħha sabiex twettaq ir-
riċiklaġġ tal-bastimenti u tispeċifika l-
limitazzjonijiet tad-daqs (tul massimu, 
wisgħa u piż ħafif) tal-bastimenti li hija 
awtorizzata li tirriċikla kif ukoll 
kwalunkwe limitazzjoni applikabbli;

(1) tidentifika l-permess, il-liċenzja jew l-
awtorizzazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet 
kompetenti tagħha sabiex twettaq ir-
riċiklaġġ tal-bastimenti u tispeċifika l-
limitazzjonijiet tad-daqs (tul massimu, 
wisgħa u piż ħafif) tal-bastimenti li hija 
awtorizzata li tirriċikla kif ukoll 
kwalunkwe limitazzjoni u kundizzjonijiet 
applikabbli; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet applikabbli għandhom jiġu identifikati wkoll, peress li dawn mhumiex 
neċessarjament koperti b’‘limitazzjonijiet’.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – subparagrafu 2 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. tipprovdi evidenza li l-faċilità għar-
riċiklaġġ tal-bastiment tikkonforma mad-
dispożizzjonijiet kollha tas-saħħa u s-
sikurezza skont il-liġijiet ta’ dak il-pajjiż; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiem huma kwistjonijiet ewlenin fil-kuntest tar-riċiklaġġ tal-
bastimenti. Il-faċilità għandha tipprovdi evidenza tal-konformità tagħha ma’ dawn.



PE498.083v02-00 54/84 PR\919679MT.doc

MT

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – subparagrafu 2 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. tidentifika s-sottokuntratturi kollha 
direttament involuti fil-proċess tar-
riċiklaġġ tal-bastiment u tipprovdi 
evidenza tal-permessi tagħhom; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sottokuntratturi li huma direttament involuti fl-operat tar-riċiklaġġ tal-bastimenti jistgħu 
joħolqu riskji addizzjonali għal dan, jew ikunu huma stess f’riskju partikolari, jekk ma jiġux 
mħarrġa kif suppost. Sabiex tiġi żgurata s-sigurtà kemm tal-operat ta’ riċiklaġġ kif ukoll tas-
sottokuntratturi, dawn għandhom jiġu identifikati, u l-evidenza tal-permessi tagħhom tiġi 
pprovduta. 

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – subparagrafu 2 – punt 5 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) liema proċess għall-immaniġġjar tal-
iskart se jkun applikat fil-faċilità: l-
inċinerazzjoni, il-landfilling jew xi metodu 
ieħor tat-trattament tal-iskart, u għandha 
tipprovdi evidenza li l-proċess applikat se 
jitwettaq b’mod partikolari mingħajr ma 
jipperikola s-saħħa tal-bniedem u mingħajr 
ma jagħmel ħsara lill-ambjent:

(b) liema proċess għat-trattament tal-iskart 
se jkun applikat fil-faċilità: l-
inċinerazzjoni, il-landfilling jew xi metodu 
ieħor tat-trattament tal-iskart, u għandha 
tipprovdi evidenza li l-proċess applikat se 
jitwettaq b’mod partikolari mingħajr ma 
jipperikola s-saħħa tal-bniedem u mingħajr 
ma jagħmel ħsara lill-ambjent: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija użata għandha tkun konsistenti.
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Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – subparagrafu 2 – punt 5 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) liema proċess ta’ immaniġġjar tal-
iskart se jkun applikat jekk il-materjali 
perikolużi huma maħsuba għal faċilità tat-
trattament tal-iskart sussegwenti barra mill-
faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti. L-
informazzjoni li ġejja għandha tkun 
ipprovduta fir-rigward ta’ kull faċilità 
sussegwenti għat-trattament tal-iskart: 

(c) liema proċess ta’ trattament tal-iskart 
se jkun applikat jekk il-materjali perikolużi 
huma maħsuba għal faċilità tat-trattament 
tal-iskart sussegwenti barra mill-faċilità 
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti. L-
informazzjoni li ġejja għandha tkun 
ipprovduta fir-rigward ta’ kull faċilità 
sussegwenti għat-trattament tal-iskart:

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija użata għandha tkun konsistenti.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – subparagrafu 2 – punt 5 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) evidenza li l-faċilità għat-trattament tal-
iskart hija awtorizzata biex titratta l-
materjal perikoluż;

(ii) evidenza li l-faċilità għat-trattament tal-
iskart hija awtorizzata mill-awtorità 
kompetenti rilevanti biex tittratta l-
materjal perikoluż; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat min għandu jagħti l-awtorizzazzjoni.
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Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – subparagrafu 2 – punt 5 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ikollha sistema fil-post biex 
tiddokumenta l-kwantitajiet attwali tal-
materjali perikolużi mneħħija minn kull 
bastiment meta mqabbla mal-inventarju 
tal-materjali perikolużi u l-proċessi ta’ 
trattament rispettivi applikati fil-faċilità u 
barra l-faċilità għal dawk il-materjali; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-materjali perikolużi jkunu jistgħu jiġu rintraċċati mill-inventarju sat-
trattament attwali. Sistemi ta’ traċċabilità bħal dawn diġà qed jiġu applikati f’għadd ta’ 
pajjiżi.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – subparagrafu 2 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. ikollha assigurazzjoni adegwata li 
tkopri obbligazzjonijiet tas-saħħa u s-
sikurezza u l-ispejjeż tar-rimedjazzjoni 
ambjentali f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Istat Membru jew pajjiż terz 
fejn il-faċilità tkun allokata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni kienet inkluża bħala standard minimu għall-faċilitajiet għar-riċiklaġġ 
tal-bastimenti fl-istrateġija tar-riċiklaġġ tal-bastimenti fir-Renju Unit ta’ Frar 2007.
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Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – subparagrafu 2 – punt 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. twettaq monitoraġġ regolari tal-ilma u 
s-sedimenti fil-viċinanza tal-faċilità għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti sabiex tiċċekkja 
għat-tniġġis.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija dispożizzjoni mnaqqsa meta mqabbel ma’ dak li kien inkluż bħala standard minimu 
għall-faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti fl-istrateġija għar-riċiklaġġ tal-bastimenti fir-
Renju Unit ta’ Frar 2007.

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorizzazzjoni ta’ faċilitajiet għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fi Stat 

Membru

imħassar

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jawtorizzaw faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti li jinsabu fit-territorju 
tagħhom u li jikkonformaw mar-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 12 biex iwettqu r-
riċiklaġġ ta’ bastiment. Dik l-
awtorizzazzjoni tista’ tingħata lill-
faċilitajiet rispettivi għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti għal perjodu massimu ta’ 
ħames snin.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu u jaġġornaw lista tal-
faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti li 
jkunu awtorizzaw skont il-paragrafu 1.
3. Il-lista msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tkun innotifikata lill-
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Kummissjoni mingħajr dewmien u mhux 
iktar tard minn sena mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.
4. Meta faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti ma tibqax tikkonforma mar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 12, l-Istat 
Membru għandu jirtira l-awtorizzazzjoni 
mogħtija lill-faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastiment kkonċernata u għandu 
jinforma lill-Kummissjoni dwar dan 
mingħajr dewmien. 
5. Meta faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti tkun ġiet awtorizzata skont il-
paragrafu 1, l-Istat Membru għandu 
jinforma lill-Kummissjoni dwar dan 
mingħajr dewmien. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti allokati fi Stat Membru għandhom japplikaw ukoll 
lill-Kummissjoni biex jiġu inklużi fil-Lista Ewropea sabiex jiġi żgurat approċċ armonizzat. L-
artikolu kollu għalhekk għandu jitħassar.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Faċilitajiet għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti li 
jinsabu barra mill-Unjoni 

Inklużjoni ta’ faċilità għar-riċiklaġġ ta’ 
bastimenti fil-Lista Ewropea

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali għat-tħassir tal-Artikolu 14. Il-kumpaniji kollha li jixtiequ jinkludu 
faċilità speċifika għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti fil-lista Ewropea, mhux biss dawk li jinsabu 
barra mill-Unjoni, għandhom jissottomettu applikazzjoni lill-Kummissjoni sabiex jiġi żgurat 
approċċ armonizzat.
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Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kumpanija tar-riċiklaġġ li tinsab barra 
mill-Unjoni u li tixtieq tirriċikla bastiment 
li jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru, 
għandha tressaq applikazzjoni lill-
Kummissjoni għall-inklużjoni tal-faċilità 
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti tagħha fil-
Lista Ewropea. 

1. Kumpanija tar-riċiklaġġ li għandha 
faċilità għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti u li 
tixtieq tirriċikla bastimenti tal-UE li 
jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, għandha tressaq 
applikazzjoni lill-Kummissjoni għall-
inklużjoni tal-faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti tagħha fil-Lista Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni ta’ numerazzjoni żbaljata fil-proposta tal-Kummissjoni. 

Emenda konsegwenzjali għat-tħassir tal-Artikolu 14. Il-kumpaniji kollha li jixtiequ jinkludu 
faċilità speċifika għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti fil-lista Ewropea, kif ukoll dawk li jinsabu fl-
Unjoni, għandhom jissottomettu applikazzjoni lill-Kummissjoni sabiex jiġi żgurat approċċ 
armonizzat.

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Dik it-talba għandha tkun akkumpanjata 
mill-informazzjoni u l-evidenza ta’ sostenn 
meħtieġa skont l-Artikolu 13 u l-Anness VI
li dik il-faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti tikkonforma mar-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 12. 

2. Dik it-talba għandha tkun akkumpanjata 
mill-informazzjoni u l-evidenza ta’ sostenn 
meħtieġa skont l-Artikolu 13 u l-Anness VI 
li dik il-faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti tikkonforma mar-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 12. 

Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 26 dwar l-aġġornament tal-forma 
tal-identifikazzjoni tal-faċilità għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti ipprovduta fl-
Anness VI.

Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 26 dwar l-aġġornament tal-forma 
tal-identifikazzjoni tal-faċilità għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti ipprovduta fl-
Anness VI.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni ta’ numerazzjoni żbaljata fil-proposta tal-Kummissjoni. 

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Billi japplikaw għall-inklużjoni fil-Lista
Ewropea, il-faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti aċċettaw il-possibbiltà li jkunu 
suġġetti għal spezzjoni fuq is-sit mill-
Kummissjoni jew l-aġenti li jaġixxu 
f’isimha qabel jew wara l-inklużjoni 
tagħhom fil-lista Ewropea sabiex tiġi 
vverifikata l-konformità tagħhom mar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 12. 

3. Sabiex jiġu inklużi fil-lista Ewropea, il-
faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti 
għandhom jiġu awditjati minn tim 
internazzjonali ta’ esperti maħtur mill-
Kummissjoni qabel l-inklużjoni tagħhom 
fil-lista Ewropea sabiex tiġi vverifikata l-
konformità tagħhom mar-rekwiżiti stipulati 
fl-Artikolu 12, u darba kull sentejn wara 
dan. Il-faċilità għar-riċiklaġġ ta’ 
bastimenti għandha taqbel ukoll li tista’ 
tkun suġġetta għal spezzjonijiet 
addizzjonali fuq il-post mingħajr avviż 
minn tim internazzjonali. It-tim 
internazzjonali ta’ esperti għandu 
jikkoopera mal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz fejn 
tkun tinsab il-faċilità sabiex iwettaq 
spezzjonijiet fuq il-post bħal dawn. Is-
sejbiet fil-qosor tal-ispezzjoni għandhom 
ikunu disponibbli b’mod permanenti 
għall-pubbliku, inkluż f’format 
elettroniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċiklaġġ tal-bastimenti jinvolvi kwantitajiet kbar ta’ materjali perikolużi. Jekk 
eċċezzjonalment se nillegalizzaw l-esportazzjoni ta’ bastimenti bil-bandiera tal-UE mill-UE 
lejn pajjiżi mhux fl-OECD għall-iskreppjar minħabba n-natura speċjali tagħhom, allura 
għandna nkunu żguri li t-trattament isir b’mod konformi ma’ dan ir-regolament. Bħala tali, l-
ispezzjonijiet regolari għandhom ikunu prerekwiżit għal kull faċilità sabiex tikkwalifika għal-
lista tal-UE. Dan għandu jiżgura trattament ugwali tal-faċilitajiet kollha, u n-natura 
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internazzjonali tat-tim kif ukoll il-kooperazzjoni mal-awtorità kompetenti rilevanti għandha 
twassal għal aċċettazzjoni ġenerali.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Abbażi tal-valutazzjoni tal-
informazzjoni u l-evidenza ta’ sostenn 
ipprovduta f’konformità mal-paragrafu 2, 
il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni jekk 
tinkludix faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti li tinsab barra l-Unjoni fil-lista 
Ewropea. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati f’konformità mal-
proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 27.

4. Abbażi tal-valutazzjoni tal-
informazzjoni u l-evidenza ta’ sostenn 
ipprovduta f’konformità mal-paragrafu 2, 
il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni jekk 
tinkludix faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti li tinsab fi Stat Membru jew
barra l-Unjoni fil-lista Ewropea. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati f’konformità mal-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 27.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni ta’ numerazzjoni żbaljata fil-proposta tal-Kummissjoni (ara wkoll ir-referenza 
korretta fl-Artikolu 16(3a)(ii). 

Emenda konsegwenzjali għat-tħassir tal-Artikolu 14. Għandu jkun hemm biss proċedura tal-
UE għall-elenkar tal-faċilitajiet għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti, irrispettivament minn fejn 
ikunu jinsabu.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-lista Ewropea għandha tkun 
ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea u fuq is-sit tal-internet tal-

2. Il-lista Ewropea għandha tkun 
ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea u fuq is-sit tal-internet tal-
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Kummissjoni mhux iktar tard minn 36
xahar mill-ġurnata tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

Kummissjoni mhux iktar tard minn erbgħa 
u għoxrin xahar wara ... *.

_____________
* ĠU jekk jogħġbok inserixxi l-ġurnata
tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sentejn wara d-dħul fis-seħħ għandhom ikunu kompletament suffiċjenti biex il-Kummissjoni 
tistabbilixxi l-ewwel lista Ewropea.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Lista Ewropea għandha tinkludi l-
informazzjoni li ġejja dwar il-faċilità 
għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti: 
(a) il-metodu ta’ riċiklaġġ;
(b) it-tip u d-daqs ta’ bastimenti li huma 
adattati għar-riċiklaġġ; u
(c) kwalunkwe limitazzjoni li l-faċilità 
topera taħtha, inkluż rigward l-
immaniġġjar tal-iskart perikoluż. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun importanti għas-sidien tal-bastimenti li jkollhom din l-informazzjoni rigward il-
faċilitajiet għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti fuq il-lista Ewropea sabiex ikunu jistgħu jagħżlu fost 
faċilitajiet xierqa. 
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Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Lista Ewropea għandha tindika d-
data tal-inklużjoni tal-faċilità għar-
riċiklaġġ ta’ bastimenti. Inklużjoni 
għandha tkun valida għal perjodu 
massimu ta’ ħames snin u għandha tkun 
tista’ tiġġedded.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni fil-lista Ewropea għandha tkun valida biss għal ħames snin fi żmien partikolari, 
iżda tkun tista’ tiġġedded. Dan jiżgura li l-faċilitajiet jipprovdu informazzjoni aġġornata. 

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Fil-każ ta’ xi tibdil sinifikanti fl-
informazzjoni pprovduta lill-
Kummissjoni, il-kumpaniji tar-riċiklaġġ 
ta’ bastimenti fuq il-lista Ewropea 
għandhom jipprovdu evidenza aġġornata 
mingħajr dewmien. Fi kwalunkwe każ, 
tliet xhur qabel l-iskadenza ta’ kull 
perjodu ta’ ħames snin tal-inklużjoni fil-
lista Ewropea, il-kumpanija ta’ riċiklaġġ 
tal-bastimenti għandha tiddikjara li 
(a) l-evidenza li pprovdiet tkun kompleta u 
aġġornata;
(b) il-faċilità għar-riċiklaġġ ta’ bastimenti 
tkompli u se tibqa’ tkompli tikkonforma 
mar-rekwiżiti tal-Artikolu 12.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-obbligi tal-kumpaniji tar-riċiklaġġ tal-bastimenti rigward l-aġġornament tal-informazzjoni 
tagħhom jeħtieġ li jiġu ċċarati.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex tinkludi faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti fil-lista Ewropea fi kwalunkwe 
wieħed minn dawn il-każijiet:

(a) biex tinkludi faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti fil-lista Ewropea meta l-
inklużjoni tagħha fil-lista Ewropea tkun 
ġiet deċiża f’konformità mal-Artikolu 
15(4); 

(i) meta tkun ġiet awtorizzata 
f’konformità mal-Artikolu 13; 
(ii) meta l-inklużjoni tagħha fil-lista 
Ewropea tkun ġiet deċiża f’konformità 
mal-Artikolu 15(4); 

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda ħtieġa li ssir referenza għall-Artikolu 13, peress li d-dispożizzjonijiet 
rilevanti kollha jinsabu fl-Artikolu 15(4). 

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) meta l-faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti tkun ġiet inkluża fil-lista għal 
iktar minn ħames snin u ma tkunx 
provdiet evidenza li għadha tikkonforma 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 12.

(2) meta l-faċilità għar-riċiklaġġ tal-
bastimenti, tliet xhur qabel l-iskadenza 
tal-inklużjoni ta’ ħames snin, ma tkunx 
provdiet evidenza li għadha tikkonforma 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 12. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm skadenza ċara sa meta l-faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti għandha 
tipprovdi evidenza aġġornata li hi għadha konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
biex tibqa’ fuq il-lista. Faċilità għandha titneħħa mil-lista Ewropea meta dan ma tkunx 
ipprovdiet evidenza tliet xhur qabel l-iskadenza tal-perjodu ta’ ħames snin.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinnotifika lill-amministrazzjoni bil-
miktub mill-inqas 14-il ġurnata qabel il-
bidu previst tar-riċiklaġġ bl-intenzjoni tar-
riċiklaġġ tal-bastiment sabiex l-
amministrazzjoni tkun tista’ tipprepara 
għall-istħarriġ u ċ-ċertifikazzjoni meħtieġa 
minn dan ir-Regolament;

(a) jinnotifika lill-amministrazzjoni bil-
miktub mill-inqas xahrejn qabel il-bidu 
previst tar-riċiklaġġ bl-intenzjoni tar-
riċiklaġġ tal-bastiment sabiex l-
amministrazzjoni tkun tista’ tipprepara 
għall-istħarriġ u ċ-ċertifikazzjoni meħtieġa 
minn dan ir-Regolament; huwa għandu 
simultanjament jinnotifika l-intenzjoni 
tiegħu li jirriċikla bastiment lill-
amministrazzjoni tal-pajjiż li jkollha l-
ġurisdizzjoni tiegħu dak iż-żmien;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġimgħatejn huma ftit wisq għan-notifika tal-amministrazzjoni. Sabiex ikun hemm konsistenza 
mal-proposta għas-sottomissjoni tal-pjan tar-riċiklaġġ tal-bastiment xahrejn qabel id-data 
ppjanata għaż-żarmar għall-approvazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti (ara l-Artikolu 7(2a), 
in-notifika għandha tintbagħat fl-istess ħin (ara wkoll l-emenda sussegwenti). 

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, huwa importanti li s-sidien 
tal-bastimenti jinnotifikaw ukoll lill-amministrazzjoni tal-pajjiż li jkollha l-ġurisdizzjoni 
tiegħu dak iż-żmien, sabiex jippermettu kooperazzjoni tajba.
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Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jittrażmetti lill-awtorità kompetenti l-
pjan finali tar-riċiklaġġ tal-bastiment 
mill-inqas xahrejn qabel il-bidu ppjanat 
tar-riċiklaġġ, u fl-istess ħin jinnotifika 
lill-awtorità tal-Istat tal-port bl-intenzjoni 
li jibda r-riċiklaġġ, kif meħtieġ mill-
Artikolu 7(2)(a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirrifletti r-rekwiżit il-ġdid introdott mill-emenda 51. L-awtorità kompetenti għandha 
tkun infurmata bil-pjan finali ta’ riċiklaġġ tal-bastiment xahrejn qabel il-bidu ppjanat ta’ 
riċiklaġġ sabiex ikollha biżżejjed ħin għal approvazzjoni espliċita. L-awtorità rilevanti tal-
Istat tal-port għandha tiġi notifikata fl-istess ħin.

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) informazzjoni rigward riċiklaġġ illegali 
u azzjonijiet ta’ segwitu mwettqa mill-Istat 
Membru.

(c) informazzjoni rigward riċiklaġġ illegali 
u azzjonijiet ta’ segwitu mwettqa mill-Istat 
Membru, inklużi dettalji tal-penali 
stabbiliti skont l-Artikolu 23.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw ukoll dwar il-penali li jkunu applikaw. Dan huwa 
importanti biex jiġi żgurat li dawn ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi, kif meħtieġ 
skont l-Artikolu 23.
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Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jitrażmetti r-
rapport sal-31 ta’ Diċembru 2015 u kull 
sentejn wara. 

2. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti r-
rapport sal-31 ta’ Diċembru 2015 u kull 
sena wara. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikollhom prospett aħjar fuq l-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri għandhom jirrappurtaw kull sena lill-Kummissjoni.

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha ddaħħal din 
l-informazzjoni f’database elettronika li 
hija permanentement aċċessibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni rrappurtata mill-Istati Membri għandha tiddaħħal mill-Kummissjoni 
f’database elettronika li għandha tkun permanentement aċċessibbli għall-pubbliku sabiex 
ikun hemm trasparenza dwar is-sitwazzjoni attwali ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fl-
Istati Membri.

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – paragrafu introduttorju 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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huma applikabbli penali effettivi, 
proporzjonati u dissważivi għall-
bastimenti li:

huma applikabbli penali effettivi, 
proporzjonati u dissważivi għas-sidien ta’ 
bastimenti tal-UE u bastimenti mhux tal-
UE li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-penali ma jistgħux jiġu applikati għall-bastimenti bħala tali, iżda biss għas-sidien tal-
bastimenti. Penali effettivi għandhom japplikaw kemm għal bastimenti tal-UE kif ukoll għal 
dawk mhux tal-UE meta dawn ma jkollhomx ċerti dokumenti ewlenin disponibbli (ara l-ksur 
speċifiku elenkat taħt l-emendi 106 sa 108).

Ir-reati li jwasslu għall-vjeġġi  illegali ta’ bastimenti għar-riċiklaġġ għandhom jiġu trattati 
separatament mir-reati kriminali (ara l-emenda 110).

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma jikkonformawx mal-projbizzjonijiet 
ta’ ċerti materjali perikolużi skont l-
Artikolu 4 u l-Artikolu 11b; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-penali  għandhom ikunu applikabbli għas-sidien tal-bastimenti li l-bastimenti tagħhom ma 
jikkonformawx mal-projbizzjonijiet ta’ materjali perikolużi.

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ma għandhomx abbord l-inventarju ta’ 
materjali perikolużi meħtieġ skont l-
Artikoli 5 u 28;

(b) ma għandhomx abbord inventarju 
validu ta’ materjali perikolużi skont l-
Artikoli 5 u l-Artikolu 11b;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija preċiżjoni żgħira tal-proposta tal-Kummissjoni biex tispeċifika li mhuwiex biżżejjed 
li jkun hemm inventarju, iżda li l-inventarju għandu jkun validu, u l-aktar li jeħtieġ li jkun 
miżmum f’kundizzjoni tajba u aġġornat tul il-ħajja operattiva ta’ bastiment.

L-Emenda 35 introduċiet skeda għall-obbligu li inventarju jinżamm disponibbli. Bħala 
konsegwenza, l-emenda 117 tħassar id-dispożizzjonijiet tranżitorji fl-Artikolu 28, biex b’hekk 
din ir-referenza ssir skaduta. Minflok, għandha ssir referenza għall-Artikolu 11b, peress li 
dawn il-penali għandhom japplikaw ukoll għal bastimenti mhux tal-UE.

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jkollhomx abbord bastiment pjan 
ta’ riċiklaġġ skont l-Artikolu 7 u l-
Artikolu 11b;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-penali għandhom ikunu applikabbli għas-sidien tal-bastimenti li ma jkollhomx abbord pjan 
ta’ riċiklaġġ tal-bastiment.

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punti (e) - (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) were sent for recycling without 
complying with the general requirements 
for the preparation set out in Article 6;

imħassar

(f) were sent for recycling without an 
inventory certificate required by Article 6;
(g) were sent for recycling without a ready 
for recycling certificate required by 
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Article 6;
(h) were sent for recycling without a 
notification to the administration in 
writing as required by Article 21;
(i) were recycled in a manner which did 
not conform with the ship recycling plan 
required by Article 7.

Or. en

(konness mal-emenda 110)

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet dwar reati kriminali li jiġu ttrattati separatament fil-paragrafu sussegwenti 
(ara l-emenda 110). 

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-penali skont id-Direttiva 2008/99/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Novembru 2008 dwar il-protezzjoni 
tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali1

jkunu applikabbli għas-sidien ta’ 
bastimenti tal-UE li:
(a) intbagħtu għar-riċiklaġġ mingħajr ma 
jikkonformaw mar-rekwiżiti ġenerali 
skont l-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament; 
(b) intbagħtu għar-riċiklaġġ mingħajr 
ċertifikat ta’ inventarju skont l-
Artikolu 10(1) ta’ dan ir-Regolament;
(c) intbagħtu għar-riċiklaġġ mingħajr 
kuntratt skont l-Artikolu 9 ta’ dan ir-
Regolament;
(d) intbagħtu għar-riċiklaġġ mingħajr 
notifikazzjoni lill-amministrazzjoni bil-
miktub skont l-Artikolu 21 ta’ dan ir-
Regolament;
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(e) kienu rriċiklati mingħajr l-
approvazzjoni tal-pjan ta’ riċiklaġġ tal-
bastimenti mill-awtorità kompetenti skont 
l-Artikolu 7(2)(b) ta’ dan ir-Regolament 
jew b’mod li ma kienx konformi mal-pjan 
tar-riċiklaġġ tal-bastimenti skont l-
Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament.
_________________________

1 ĠU L 328, 6.12.2008, p. 28

Or. en

(introduzzjoni mill-ġdid tal-punti li ġejjin tal-proposta tal-Kummissjoni:
 il-punt (e) isir punt (a) ġdid b’emenda;
 il-punt (f) isir punt (b) ġdid b’emenda;

 il-punt (g) jiġi mħassar, peress li huwa kopert mill-punt (a) kif emendat;
il-punt (h) isir punt (d) mingħajr ebda emenda;

 il-punt (i) isir punt (e) b’emenda)

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/99/KE, vjeġġi illegali ta’ skart imwettqa 
intenzjonalment jikkostitwixxu reat kriminali. Meta bastiment tal-UE jintbagħat lejn pajjiż 
mhux fl-OECD qabel il-pubblikazzjoni tal-lista Ewropea, għal faċilità li mhix fuq il-lista 
Ewropea wara l-pubblikazzjoni tagħha, mingħajr id-dokumenti kruċjali li huma meħtieġa 
biex jiżguraw konformità ma’ dan ir-Regolament, jew mingħajr l-approvazzjoni tal-pjan ta’ 
riċiklaġġ tal-bastiment, il-ġarr ikun illegali b’mod ċar. Vjeġġi bħal dawn jikkostitwixxu reat 
kriminali, u għalhekk għandhom japplikaw il-penali skont id-Direttiva 2008/99/KE.

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-penali għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. B’mod 
partikolari, meta bastiment jintbagħat 
f’faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti li 
mhix inkluża fil-lista Ewropea, il-penali 
applikabbli għandhom, bħala minimu, 
jikkorrispondu għall-prezz imħallas lis-sid 
tal-bastiment għall-bastiment tiegħu.

2. Mingħajr preġudizzju għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 5 tad-
Direttiva 2008/99/KE, b’mod partikolari, 
meta bastiment jintbagħat f’faċilità għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti li mhix inkluża fil-
lista Ewropea, il-penali applikabbli 
għandhom, bħala minimu, jikkorrispondu 
għad-doppju tal-prezz imħallas lis-sid tal-
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bastiment għall-bastiment tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni li l-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi hija diġà 
koperta mir-referenza għad-Direttiva 2008/99/KE fil-paragrafu 1a. It-telf tal-prezz li kien 
imħallas għall-bastiment biss mhuwiex effettiv, proporzjonat u dissważiv biżżejjed. Il-penali 
għandha tkun tal-inqas id-doppju tal-prezz imħallas.

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta bastiment jinbiegħ u f’inqas minn 
sitt xhur wara li jinxtara, jintbagħat għar-
riċiklaġġ f’faċilità li mhix inkluża fil-lista 
Ewropea, il-penali għandhom ikunu: 

5. Meta bastiment tal-UE jinbiegħ u 
f’mhux inqas minn sentejn mill-bejgħ, 
jintbagħat għar-riċiklaġġ f’faċilità li mhix 
inkluża fil-lista Ewropea, il-penali 
għandhom ikunu: 

(a) imposti b’mod konġunt lill-aħħar sid u 
lil dak ta’ qabel tal-aħħar jekk il-
bastiment ikun għadu jtajjar il-bandiera ta’ 
Stat Membru Ewropew;

(a) imposti fuq l-aħħar sid jekk il-
bastiment ikun għadu jtajjar il-bandiera ta’ 
Stat Membru;

(b) imposti biss lis-sid ta’ qabel tal-aħħar
jekk il-bastiment ma għadux itajjar il-
bandiera ta’ Stat Membru Ewropew. 

(b) imposti fuq l-aħħar sid li kien itajjar 
bandiera ta’ Stat Membru f’dak il-perjodu 
ta’ sentejn jekk il-bastiment ma jkunx 
għadu jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tapplika penali biss għas-sidien tal-bastimenti li jkunu bidlu l-
bandiera fl-aħħar sitt xhur. Dan il-perjodu għandu jiġi estiż għal sentejn biex ikun effettiv, 
inkella jkun hemm inċentiv kbir biex tinbidel il-bandiera sitt xhur qabel il-bejgħ. Peress li l-
bastiment jista’ jinbiegħ diversi drabi fl-aħħar xhur, il-penali għandha tapplika għall-aħħar 
sid li jtajjar bandiera tal-UE, pjuttost milli s-sid ta’ qabel tal-aħħar
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Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Eżenzjonijiet għall-penali msemmija fil-
paragrafu 5 jistgħu jkunu introdotti mill-
Istati Membri fil-każ meta s-sid tal-
bastiment ma jkunx biegħ il-bastiment 
tiegħu bl-intenzjoni li jirriċiklah. F’dak il-
każ, l-Istati Membri għandhom jitolbu 
evidenza li ssostni l-allegazzjoni tas-sid 
tal-bastiment inkluża kopja tal-kuntratt 
ta’ bejgħ. 

6. Eżenzjonijiet għall-penali msemmija fil-
paragrafu 5 jistgħu jkunu introdotti biss 
mill-Istati Membri f’każ li bastiment isofri 
inċident minħabba force majeure li 
tirriżulta f’li dan isir skart skont id-
Direttiva 2008/98/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-eżenzjoni tipprovdi loophole li diġà qed tintuża biex jiġi evitat ir-Regolament dwar il-
Vjeġġi ta’ Skart. Fil-passat, is-sidien tal-bastimenti pprovdew kuntratti foloz li jallegaw li 
kien maħsub użu kummerċjali ulterjuri, meta l-bastimenti kienu filfatt maħsuba biex jiġu 
żarmati. L-unika ġustifikazzjoni għal eżenzjoni mill-penali tkun jekk il-bastiment ikun sar 
skart minħabba force majeure. 

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta t-talba għal azzjoni u l-
osservazzjonijiet li jakkumpanjawha juru 
b’mod plawsibbli li jeżisti ksur tar-
Regolament, l-awtorità kompetenti 
għandha tikkunsidra kwalunkwe 
osservazzjoni u talba għal azzjoni. F’dawn 
iċ-ċirkustanzi, l-awtorità kompetenti 
għandha tagħti lill-kumpanija tar-riċiklaġġ 
opportunità biex tagħmel l-opinjonijiet 
tagħha magħrufa fir-rigward tat-talba għal 
azzjoni u l-osservazzjonijiet li 
jakkumpanjawha.

3. Meta t-talba għal azzjoni u l-
osservazzjonijiet li jakkumpanjawha juru 
b’mod plawsibbli li jeżisti ksur tar-
Regolament, l-awtorità kompetenti 
għandha tikkunsidra kwalunkwe 
osservazzjoni u talba għal azzjoni. F’dawn 
iċ-ċirkustanzi, l-awtorità kompetenti 
għandha tagħti lis-sid tal-bastiment u lill-
kumpanija tar-riċiklaġġ opportunità biex 
jagħmlu l-opinjonijiet tagħhom magħrufa 
fir-rigward tat-talba għal azzjoni u l-
osservazzjonijiet li jakkumpanjawha. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li mhux biss il-kumpanija ta’ riċiklaġġ tal-bastiment tista’ tikser dan ir-Regolament, 
iżda wkoll is-sid tal-bastiment, dan tal-aħħar għandu jingħata wkoll opportunità li jagħmel l-
opinjonijiet tiegħu magħrufa.

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx il-paragrafi 1 u 4 għal każijiet 
ta’ ksur imminenti ta’ dan ir-Regolament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġuni li l-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 4 għal ksur imminenti ta’ dan ir-
Regolament tiġi rrinunzjata.

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li jkunu adottati atti ddelegati 
msemmija fl-Artikoli 5, 9, 10 u 15 għandha 
tkun ikkonferita fuq il-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ żmien indeterminat mid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. 

2. Is-setgħa li jkunu adottati atti ddelegati 
msemmija fl-Artikoli 5, 9, 10 u 15 għandha 
tkun ikkonferita fuq il-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ ħames snin mill- ...*. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
rigward id-delega tas-setgħa mhux aktar 
tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu 
għal perjodi ta’ żmien identiċi, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
joġġezzjonawx għal tali estensjoni mhux 
iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem 
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ta’ kull perjodu.
____________________
* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-delega tas-setgħat m’għandiex tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat, iżda għal perjodu ta’ żmien limitat, li huwa estiż b’mod taċitu. Din saret il-
formula standard fil-leġiżlazzjoni ambjentali li ġiet adottata mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Lisbona.

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjoni tranżizzjonali imħassar
1. Għandu jkun stabbilit inventarju ta’ 
materjali perikolużi għall-bastimenti
kollha mhux iktar tard minn ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.
2. L-Istati Membri jistgħu, qabel il-
pubblikazzjoni tal-lista Ewropea, 
jawtorizzaw ir-riċiklaġġ tal-bastimenti 
f’faċilitajiet li jinsabu barra l-Unjoni 
sakemm ikun hemm verifikazzjoni li l-
faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastimenti 
tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 12 abbażi ta’ informazzjoni 
pprovduta mis-sid tal-bastiment, il-faċilità 
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti jew 
akkwistata b’mezzi oħra. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda ħtieġa għal dispożizzjoni tranżitorja. Il-iskedi ta’ żmien applikabbli huma 
koperti mill-emenda għall-Artikolu 5. L-Istati Membri m’għandhomx jitħallew jawtorizzaw ir-
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riċiklaġġ tal-bastimenti f’faċilitajiet barra mill-Unjoni, peress li dan jista’ jwassal għal 
awtorizzazzjonijiet diverġenti ħafna.

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 28a (ġdid)
Direttiva 2009/16/KE 
Anness IV - punt 45 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
Emenda għad-Direttiva 2009/16/KE dwar 
il-kontroll tal-Istat tal-port
Fl-Anness IV tad-Direttiva 2009/16/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar il-kontroll tal-Istat 
tal-Port1, il-punt li ġej huwa miżjud:
‘45. Ċertifikat dwar l-inventarju tal-
materjali perikolużi skont ir-Regolament 
(UE) Nru XX [daħħal it-titlu sħiħ ta’ dan 
ir-Regolament]*’ 
_____________________
1 ĠU L 131, 28.5.2009, p. 57
* ĠU L […], […], p. [..]'

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aktar mod eleganti biex jiġi żgurat li l-bastimenti kollha li jidħlu f’port jew ankraġġ tal-UE 
effettivament ikunu stabbilixxew inventarju kif meħtieġ mill-Artikolu 5 kif emendat huwa billi 
jiżdied iċ-ċertifikat fl-inventarju mal-lista ta’ ċertifikati u dokumenti li għandhom jiġu 
ċċekkjati bħala minimu minn kull spettur skont id-Direttiva dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port 
fil-każ ta’ spezzjoni.
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Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1
Regolament (KE) Nru 1013/2006
Artikolu 1 - paragrafu 3 - punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'(i) Bastimenti li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 
XX [daħħal it-titlu sħiħ ta’ dan ir-
Regolament]. 

'(i) Bastimenti tal-UE li jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni, u jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 
XX [daħħal it-titlu sħiħ ta’ dan ir-
Regolament].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex biżżejjed li bastiment tal-UE jaqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament il-
ġdid biex ikun eżenti mir-regolament dwar il-vjeġġi ta’ skart. Il-bastimenti tal-UE għandhom 
ukoll jikkonformaw effettivament mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament il-ġdid biex ikunu 
eżenti mir-regoli dwar il-vjeġġi ta’ skart.

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi dan ir-
Regolament mhux iktar tard minn sentejn 
wara d-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni ta’ 
Hong Kong. Din ir-reviżjoni għandha tqis 
l-inklużjoni ta’ faċilitajiet awtorizzati mill-
Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Hong Kong 
fil-Lista Ewropea tal-faċilitajiet għar-
riċiklaġġ tal-bastimenti sabiex ikun evitat 
xogħol doppju u piż amministrattiv.

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi dan ir-
Regolament mhux iktar tard minn sentejn 
wara d-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni ta’ 
Hong Kong. Din ir-reviżjoni għandha tqis 
jekk l-inklużjoni ta’ faċilitajiet awtorizzati 
mill-Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Hong 
Kong fil-Lista Ewropea tal-faċilitajiet 
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti tikkonformax 
mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-istandards ferm aktar dgħajfa tal-Konvenzjoni ta’ Hong Kong għal faċilitajiet 
għar-riċiklaġġ tal-bastimenti, u l-fatt li l-Konvenzjoni ta’ Hong Kong ma tindirizzax it-
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trattament tal-iskart barra l-faċilità għar-riċiklaġġ tal-bastiment, il-faċilitajiet kollha li huma 
awtorizzati mill-Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Hong Kong għandhom jiġu evalwati kontra d-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jekk iridu jiġu inklużi fil-Lista Ewropea.

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fit-365 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Huwa għandu japplika mill- ...*. 
____________
* ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data sena 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa identiku għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar il-Vjeġġi ta’ Skart. M’hemm 
ebda raġuni biex niddevjaw minnu. Dħul fis-seħħ mgħaġġel jiżgura ċertezza legali. Perjodu 
tranżitorju ta’ sena għandu jingħata lill-Istati Membri, is-sidien tal-bastimenti u l-faċilitajiet 
ta’ riċiklaġġ tal-bastimenti sakemm id-dispożizzjonijiet il-ġodda attwalment japplikaw.

Emenda 122

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Li jnaqqsu s-saff tal-ożonu: 
HCFCs 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-idroklorofluworokarbonji (HCFCs) huma klassi ta’ sustanzi kimiċi li jnaqqsu s-saff tal-
ożonu użati biex jissostitwixxu s-CFCs. Għalkemm il-potenzjal tagħhom li jnaqqsu s-saff tal-
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ożonu huwa inqas minn dak tas-CFCs, il-potenzjal tagħhom ta’ tisħin globali huwa pjuttost 
għoli. Il-pajjiżi żviluppati diġà qed inaqqsu l-konsum tagħhom tal-HCFCs biex jissodisfaw l-
obbligi tagħhom ta’ tneħħija gradwali taħt il-Protokoll ta’ Montreal u l-aġġustamenti u l-
emendi tiegħu, li jappella għal tnaqqis ta’ 90 % mil-linja bażi sal-2015*. L-HCFCs għalhekk 
għandhom jiġu inklużi wkoll fl-inventarju biex jiffaċilita t-trattament xieraq.

Emenda 123

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Klorur tal-polivinil (PVC) 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkompanja l-Green Paper 
dwar żarmar aħjar tal-bastimenti tat-22 ta’ Mejju 2007, bl-esklużjoni tal-ħama taż-żejt, iż-
żjut u ż-żebgħa, il-PVC jirrappreżenta aktar minn 50% tal-materjali perikolużi li jifdal mill-
bastimenti fit-tmiem tal-użu tagħhom. Hemm ħafna problemi bit-trattament tal-iskart tal-
PVC, speċjalment meta jiġi inċinerat (eż. formazzjoni ta’ diossina, il-ġenerazzjoni ta’ ammont 
ekwivalenti jew saħansitra ogħla ta’ skart perikoluż sekondarju b’bijodisponibilità għolja tal-
materjali perikolużi fih). Il-PVC għandu għalhekk ikun miżjud mal-inventarju.

                                               
*

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTTMP/0,,contentMDK:21795271~menuPK:5079015~page
PK:148956~piPK:216618~theSitePK:408230,00.html
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NOTA SPJEGATTIVA

“Iqis li huwa etikament mhux aċċettabbli li jkomplu jkunu permessi aktar kundizzjonijiet 
umanament degradanti u ambjentalment distruttivi involuti fiż-żarmar ta’ bastimenti, ...”

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar il-Green Paper dwar 
żarmar aħjar ta’ bastimenti1

1. L-Isfond
Skont ir-Regolament tal-UE dwar il-Vjeġġ ta’ Skart, l-esportazzjoni tal-iskart perikoluż mill-
pajjiżi tal-UE lejn pajjiżi mhux fl-OECD hija pprojbita mill-1998. Din il-projbizzjoni 
timplimenta fuq livell Ewropew dik li tissejjaħ “Emenda ta’ Projbizzjoni” għall-Konvenzjoni 
ta’ Basel (BC) dwar il-kontroll ta’ movimenti transkonfinali ta’ skart perikoluż u r-rimi 
tiegħu.

Minħabba li jkun hemm ħafna materjali perikolużi abbord bastiment, kwalunkwe bastiment li 
jitlaq mill-UE għaż-żarmar jikkostitwixxi skart perikoluż - u għalhekk attwalment jista’ jiġi 
żarmat legalment biss fl-OECD. Madankollu, din il-leġiżlazzjoni hija kważi sistematikament 
evitata. Skont il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni, “fl-2009, aktar minn 90 % ta’ 
bastimenti bil-bandiera tal-UE kienu tabilħaqq żarmati barra l-OECD, l-aktar fl-Asja t’Isfel 
(l-Indja, il-Pakistan u Bangladexx) permezz tal-metodu hekk imsejjaħ ‘beaching’ u b’impatti 
ambjentali u tas-saħħa sinifikanti”. 
X’inhu beaching? Il-bastimenti jiġu misjuqa qrib xatt kemm jista’ jkun qrib xatt matul marea 
għolja, u normalment jiġu mitluqin fuq il-pjanuri tat-tajn ħdejn ix-xatt fiż-żona intermarea. 
Dawn jiġu maqtugħin vertikalment f’biċċiet kbar ħafna mingħajr ebda għajnuna oħra ħlief ta’ 
blow torches u l-gravità - u l-partijiet imbagħad jaqgħu fuq il-pjanuri tat-tajn. Il-ħaddiema jiġu 
mqiegħda f’riskju kbir, kemm akut kif ukoll kroniku, it-trażżin xieraq tal-materjali perikolużi 
huwa impossibbli, u l-parti tal-materjali perikolużi li titneħħa separatament ma tiġix trattata 
kif xieraq.

Hawnhekk naraw kapitaliżmu fl-aktar forma kruda tiegħu: Ħafna mill-aħħar sidien tal-
bastimenti jippruvaw jimmassimizzaw il-profitti billi jbiegħu l-bastiment tagħhom lil siti bi 
ftit li xejn standards ta’ protezzjoni tal-ħaddiema u l-ambjent, biex b’hekk ikunu jistgħu joffru 
l-ogħla prezz. Hawnhekk naffaċċjaw falliment ċar tas-suq dovut għal “esternalizzazzjoni 
estrema tal-ispejjeż”2, għad-detriment tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-ambjent.

Għall-bastimenti skreppjati/li se jiġu skreppjati bejn l-2006 u l-2015, “huwa stmat li 
5.5 miljun tunnellata ta’ materjali ta’ tħassib ambjentali potenzjali se jispiċċaw f’tarzni ta’ 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2008-
0222%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=MT (l-ewwel paragrafu)
2 Green Paper tal-Kummissjoni dwar żarmar aħjar ta’ bastimenti, COM(2007) 269 finali, 
paġna 7)
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żarmar (b’mod partikolari ħama taż-żejt, żjut, żebgħa, PVC u asbestos)”1.

Il-Kummissjoni tagħti tliet raġunijiet għal dan in-nuqqas ta’ konformità kważi totali:
- nuqqas ta’ kapaċità ta’ riċiklaġġ fl-OECD, b’mod partikolari għall-akbar bastimenti,
- kompetizzjoni ħarxa u inġusta bejn ir-riċiklaturi fl-istati ewlenin tar-riċiklaġġ il-

Bangladexx, l-Indja u l-Pakistan ma’ kompetituri bi standards tekniċi superjuri (l-UE, 
it-Turkija, iċ-Ċina),

- leġiżlazzjoni attwali mhux adattata għall-ispeċifiċitajiet tal-bastimenti: huwa diffiċli li 
jiġi identifikat meta l-bastimenti jinbidlu fi skart; il-bastimenti jistgħu jaħarbu mill-
obbligi legali billi jbiddlu l-bandiera.

L-iskreppjar globali tal-bastimenti żdied b’fattur ta’ sitta mill-2007 sal-2009 (minn 
4,2 miljun GT sa 24,9 miljun GT), megħjun mit-tneħħija gradwali mgħaġġla ta’ tankers b’buq 
singolu, il-kriżi ekonomika u kapaċità żejda kbira (il-flotta globali kważi rdoppjat fl-aħħar 
10 snin: minn 574 miljun GT fl-2001 sa 1043 miljun GT fl-2011)2. U huwa mistenni li 
jkompli jiżdied, mhux biss minħabba s-sitwazzjoni tas-suq (kapaċità żejda u domanda baxxa 
għall-merkanzija), iżda wkoll minħabba d-dħul fis-seħħ li ġej tal-Konvenzjoni dwar is-
Saborra tal-Ilma tal-IMO. Fis-sitwazzjoni attwali, minflok ma jinvestu fit-twaħħil għali li jiġi 
wara (retro-fitting) tal-bastimenti tagħhom meħtieġa taħt dik il-Konvenzjoni, is-sidien tal-
bastimenti jistgħu jiddeċiedu wkoll biex minflok jiskreppjaw il-bastimenti tagħhom. 

2. Il-Konvenzjoni ta’ Hong Kong
Biex titjieb is-sitwazzjoni, ġiet żviluppata Konvenzjoni speċifika mill-IMO. Il-Konvenzjoni 
Internazzjonali ta’ Hong Kong għar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti li jkun Sikur u li Jħares l-
Ambjent ta’ Bastimenti ġiet adottata fl-2009 iżda jeħtieġ li tiġi ratifikata mill-Istati ewlenin 
tal-bandiera u r-riċiklaġġ sabiex tidħol fis-seħħ u tibda tipproduċi effetti. Huwa mistenni li l-
Konvenzjoni mhux se tidħol fis-seħħ qabel l-2020.
Fuq livell internazzjonali, tippersisti kontroversja ewlenija dwar l-ekwivalenza tal-
Konvenzjoni ta’ Hong Kong (HKC) mal-Konvenzjoni ta’ Basel (BC). Filwaqt li l-
Kummissjoni tqis li dawn huma ekwivalenti3 - raġuni ewlenija għall-proposta tagħha biex 
teżenta bastimenti li jaqgħu taħt ir-regolament il-ġdid mir-Regolament dwar il-Vjeġġ ta’ Skart 
- partijiet oħra għall-BC ma jaqblux4. Il-paragun bejn iż-żewġ Konvenzjonijiet - waħda fis-
seħħ, u l-oħra fadal snin biex tidħol fis-seħħ - huwa kwistjoni kumplessa. Madankollu, huwa 
ċar li tal-inqas huma differenti f’dawn li ġejjin:

- il-kamp ta’ applikazzjoni: Il-HKC tinkludi fażi ta’ użu tal-bastiment, iżda għall-
kuntrarju tal-BC ma tinkludix it-trattament attwali tal-iskart downstream tat-tarzna ta’ 
żarmar, 

- l-istandards: Il-HKC ma teskludix il-beaching, filwaqt li l-linji gwida tal-BC ma 
jaċċettawx il-beaching bħala metodu aċċettabbli ta’ żarmar,

                                               
1 Green Paper tal-Kummissjoni dwar żarmar aħjar ta’ bastimenti, COM(2007) 269 finali, 
paġna 2)
2 Komunikazzjoni personali minn Nikos Mikelis, IMO, abbażi ta’ dejta tal-IHS Fairplay
3 Komunikazzjoni COM(2010)88 finali
4 BC-10/17 Żarmar Ambjentalment Ekoloġiku tal-Bastimenti, Rapport tal-Konferenza tal-Partijiet għall-
Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-Kontroll ta’ Movimenti Transkonfinali ta’ Skart Perikoluż u r-Rimi Tiegħu fl-
għaxar laqgħa tagħhom, 17-21 ta’ Ottubru 2011, paġna 53, 
http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/28e.pdf
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- l-infurzar: Il-HKC tipprevedi l-possibbiltà ta’ spezzjonijiet tal-bastimenti, iżda mhux 
tat-tarzni ta’ riċiklaġġ, u tipprevedi biss sanzjonijiet normali, filwaqt li l-BC teħtieġ 
awtorizzazzjoni tat-tarzni ta’ riċiklaġġ u tikkunsidra t-traffiku illegali fl-iskart 
perikoluż bħala reat kriminali.

3. Il-proposta tal-Kummissjoni

Skont il-Kummissjoni, l-objettiv tar-Regolament propost għar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti huwa 
li jiġu mnaqqsa b’mod sinifikanti l-impatti negattivi marbuta mar-riċiklaġġ ta’ bastimenti bil-
bandiera tal-UE, speċjalment fl-Asja t’Isfel mingħajr ma jinħolqu piżijiet ekonomiċi żejda. 

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni huwa limitat għall-bastimenti bil-
bandiera tal-UE. Hija tipproponi li tistabbilixxi lista Ewropea ta’ faċilitajiet għar-riċiklaġġ 
kullimkien fid-dinja, jekk dawn jikkonformaw ma’ ċerti standards (kemmxejn aktar mid-
dispożizzjonijiet tal-HKC, eż. materjali perikolużi li għandhom jiġu mmaniġġjati fuq artijiet 
impermeabbli, faċilitajiet downstream għat-trattament tal-iskart li joperaw skont l-istandards 
tal-UE għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent), iżda mingħajr kontrolli 
obbligatorji. Il-bastimenti bil-bandiera tal-UE ma jibqgħux jaqgħu iktar taħt ir-Regolament 
dwar il-Vjeġġi ta’ Skart, iżda jitħallew imorru lejn faċilitajiet elenkati għaż-żarmar. L-Istati 
Membri jkollhom jistabbilixxu penali, u l-NGOs jistgħu jitolbu azzjoni ta’ infurzar, inkluż 
aċċess għal qorti.

4. Reazzjoni mill-partijiet interessati ewlenin

Il-European Community Shipowners’ Associations (ECSA) tilqa’ l-proposta tal-
Kummissjoni, iżda temmen li “li ma jkun iwassal għal xejn li jiġu inklużi elementi li jmorru 
lil hinn mir-rekwiżiti tal-IMO peress li dan joħloq konfużjoni u b’hekk jaffettwa b’mod 
negattiv l-isforzi għat-titjib tal-prattiċi u l-kundizzjonijiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti.”1

L-NGO Shipbreaking Platform jikkritika bil-qawwa l-proposta tal-Kummissjoni peress li 
“effettivament tista’ tillegalizza l-esportazzjoni ta’ bastimenti fi tmiem l-użu tagħhom li jkun 
fihom skart perikoluż mill-UE lejn pajjiżi li qed jiżviluppaw” u titlob żarmar tal-bastimenti 
kollha bil-bandiera tal-UE u bastimenti proprjetà tal-UE f’pajjiżi tal-OECD2. 

5. Riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew mill-2008 u l-2009

Il-Parlament Ewropew adotta żewġ riżoluzzjonijiet dwar żarmar tal-bastimenti - waħda bi 
tweġiba għall-Green Paper tal-Kummissjoni fl-20083, u oħra bi tweġiba għall-istrateġija tal-
Kummissjoni fl-20094.
                                               
1 http://www.ecsa.eu/files/EU_Ship_Recycling_Reg_proposal_COM2012-
118_ECSA_Position_Paper_v21_05_2012.doc
2 http://www.shipbreakingplatform.org/media-alert-ngos-call-on-progressive-eu-governments-
to-protect-developing-countries-against-hazardous-shipbreaking-waste/
3 ara n-nota f’qiegħ il-paġna 1
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2009-
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Fiż-żewġ riżoluzzjonijiet, il-Parlament ħa pożizzjoni ċara, fejn talab l-implimentazzjoni sħiħa 
tal-projbizzjoni ta’ esportazzjoni ta’ skart perikoluż ukoll għall-bastimenti tal-iskart, 
projbizzjoni espliċita tal-beaching, inventarju tal-materjali perikolużi għall-bastimenti kollha 
li jidħlu fil-portijiet tal-UE, kif ukoll bħala fond ibbażat fuq kontribuzzjonijiet obbligatorji 
mill-industrija tat-tbaħħir biex jiġi żgurat riċiklaġġ ambjentalment ekoloġiku.

6. Proposti ewlenin mir-rapporteur

Ir-rapporteur tiegħek inizjalment ippreveda li jestendi l-kamp ta’ applikazzjoni tar-
Regolament għall-bastimenti kollha li huma proprjetà tal-UE, iżda kellu jfittex soluzzjonijiet 
oħra biex isaħħaħ il-proposta tal-Kummissjoni fid-dawl tal-opinjoni mis-Servizz Legali li ċ-
ċittadinanza tas-sid tal-bastiment ma tistax tkun invokata bħala kriterju għall-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament. 

Ir-rapporteur tiegħek jissuġġerixxi li jiġu introdotti l-modifiki ewlenin li ġejjin għall-proposta 
tal-Kummissjoni:

a) mekkaniżmu finanzjarju biex jiffinanzja r-riċiklaġġ ambjentalment ekoloġiku tal-
bastimenti,

b) inventarju tal-materjali perikolużi għall-bastimenti kollha li jidħlu fil-portijiet tal-UE,
c) pjan ta’ riċiklaġġ tal-bastiment għall-bastimenti kollha tal-UE li jmorru għar-riċiklaġġ 

jew li għandhom aktar minn 20 sena, biex ikun approvat mill-awtoritajiet kompetenti,
d) rekwiżiti aktar espliċiti dwar faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti, mhux l-inqas 

biex jeskludu l-beaching, kif ukoll l-awditjar u l-ispezzjoni regolari ta’ dawn il-
faċilitajiet, 

e) sanzjonijiet kriminali għal ċerti ksur.

ad a) Il-kawża ewlenija tal-problema hija l-inċentiv pervers attwali għas-sidien tal-bastimenti 
biex imorru fis-siti li għandhom l-aktar standards baxxi, peress li dawn iħallsu l-ogħla prezz. 
Mekkaniżmu finanzjarju għandu jiġi introdott biex jiffinanzja riċiklaġġ tal-bastiment 
ambjentalment ekoloġiku. Għandha titħallas tariffa mill-bastimenti kollha li jużaw il-portijiet 
tal-UE abbażi tat-tunnellaġġ tagħhom. It-tariffi jmorru f’fond, li jagħti primjum għar-riċiklaġġ 
attwali minn faċilitajiet għar-riċiklaġġ tal-bastimenti li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-regolament biex jagħmluhom kompetittivi. Primjum jiġi mħallas biss għar-riċiklaġġ 
ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tal-UE għal mill-inqas sentejn. Dan iżid il-valur tal-
bastimenti tal-UE - il-faċilitajiet elenkati jistgħu joffru prezz ogħla lill-aħħar sid tal-bastiment 
u bħala tali jaġixxu bħala diżinċentiv għas-sidien tal-bastimenti biex ibiddlu l-bandiera, 
filwaqt li jiġi żgurat fl-istess ħin li l-bdil tal-bandiera fl-aħħar minuta ma jiġix ippremjat. 

ad b) Inventarju xieraq huwa prerekwiżit ewlieni għar-riċiklaġġ xieraq tal-bastimenti. L-
industrija tat-tbaħħir formalment impenjat ruħha  fl-2009 biex tistabbilixxi inventarji għall-
bastimenti ġodda u dawk eżistenti1. Sfortunatament, ftit sidien biss irrispettaw dak l-impenn. 
                                                                                                                                                  
0195%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_117945.pdf
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Is-sidien kollha tal-bastimenti li jidħlu fil-portijiet tal-UE għandhom jistabbilixxu inventarju. 
Dan ser jaċċellera bil-kbir dispożizzjoni importanti fil-HKC.

ad c) Pjan ta’ riċiklaġġ tal-bastiment stabbilit fuq il-bażi ta’ inventarju korrett huwa 
prerekwiżit ieħor għar-riċiklaġġ xieraq tal-bastimenti. L-età medja ta’ bastiment mibgħut 
għar-riċiklaġġ kienet bejn 26 fis-snin 90 u 32 matul il-boom finanzjarju f’nofs is-snin 2000, 
iżda huwa probabbli li terġa’ tonqos b’mod sinifikanti minħabba kapaċitajiet żejda kbar u l-
kriżi ekonomika. Pjan ta’ riċiklaġġ tal-bastimenti għandu jkun obbligatorju għall-bastimenti 
kollha li għandhom aktar minn 20 sena, b’tali mod li s-sidien jaħsbu dwar ir-responsabbiltà 
tagħhom fil-ħin. Dan il-pjan għandu jiġi approvat mill-awtoritajiet kompetenti.

ad d) Diversi dispożizzjonijiet supplimentari għandhom jiġu stabbiliti biex jiżguraw li r-
riċiklaġġ u t-trattament tal-iskart iseħħu b’mod ambjentalment ekoloġiku (strutturi permanenti 
u mibnija bi krejnijiet suffiċjenti disponibbli biex jiġi ċċarat li s-siti li jużaw il-metodu tal-
beaching ma jikkwalifikawx għal-lista Ewropea; identifikazzjoni tas-sottokuntratturi rilevanti 
kollha; sistema ta’ traċċabbiltà għall-materjali perikolużi mneħħija mill-bastimenti; kopertura 
ta’ assigurazzjoni xierqa; monitoraġġ tat-tniġġis).
ad e) Id-Direttiva 2008/99/KE dwar il-protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali 
tistabbilixxi penali kriminali għall-vjeġġi ta’ skart illegali. Dawn il-penali għandhom ikunu 
applikabbli wkoll għal ksur ta’ dan ir-Regolament li jista’ jwassal għal riċiklaġġ mhux 
adegwat.


