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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi, bi qbil mal-Artikolu 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), kull azzjoni tal-UE f'dan il-qasam għandha tkun sostnuta minn livell għoli ta' 
protezzjoni bbażata, inter alia, fuq il-prinċipju tal-prekawzjoni,

1. Jenfasizza li r-responsabbiltà sħiħa fir-rigward ta’ kwalunkwe dannu kkawżat mill-
esplorazzjoni għaż-żejt u l-gass u mill-estrazzjoni tagħhom trid tkun ibbażata fuq il-
prinċipju ta' 'min iniġġes iħallas', stabbilit fl-Artikolu 191(2) tat-TFUE;

2. Jikkunsidra li l-leġiżlazzjoni attwali dwar ir-responsabbiltà ambjentali fiha diversi 
nuqqasijiet importanti f'dan ir-rigward u għalhekk ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ 
Ottubru 2010 dwar l-azzjoni tal-UE rigward it-tiftix għaż-żejt u l-estrazzjoni taż-żejt fl-
Ewropa, li fiha l-Parlament stieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li tirrevedi l-kontenut u 
testendi l-ambitu tal-leġiżlazzjoni attwali tal-UE (inklużi d-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà Ambjentali, id-Direttiva SEVESO II, u l-miżuri li jinkludu l-Pakkett Erika 
u t-Tielet Pakkett ta’ Sikurezza Marittima) u/jew tintroduċi kull leġiżlazzjoni ġdida 
meħtieġa biex jitqiesu r-riskji kollha tal-esplojtazzjoni offshore u jissaħħu r-regoli li 
jiggvernaw ir-responsabbiltà fil-każ ta' inċidenti taż-żejt;

3. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel eżami mill-ġdid komprensiv tar-rekwiżiti tal-liċenzji 
relatati mat-tiftix u l-estrazzjoni tal-idrokarbonju fil-baħar u, jekk hu xieraq, biex 
tippreżenta proposti għal rekwiżiti minimi armonizzati fil-livell tal-UE;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem mas-sħab u mal-ġirien sabiex tistabbilixxi reġim 
speċjali għal kwalunkwe operazzjoni fl-Artiku, billi tkun attenta sew għas-sostenibbiltà u 
l-ħtiega ta’ attivitajiet barra x-xtut f'ambjent daqshekk vulnerabbli u uniku;

5. Jargumenta favur il-fatt li valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali għandhom jitwettqu, fejn 
possibbli, bħala parti mill-pjanijiet għal rispons ta' emerġenza (eż. dwar l-użu ta’ kimiċi li 
jintużaw biex iferrxu  bħala miżura ta’ emerġenza);

6. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tipproponi emendi għad-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà Ambjentali sabiex tkopri l-ħsara ambjentali lill-ilmijiet tal-baħar kollha kif 
definiti fid-Direttiva ta' Qafas dwar l-Istrateġija Marittima tal-Baħar (Direttiva 
2008/56/KE);

7. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni li testendi l-ambitu tal-mandat tal-Aġenzija Ewropea għas-
Sigurtà Marittima sabiex tkopri mhux biss bastimenti iżda wkoll installazzjonijiet barra x-
xtut;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tinkludi dispożizzjonijiet tas-sigurtà finanzjarja 
obbligatorji taħt id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali; jinnota, f’dan ir-rigward, 
ir-rieda tal-Kummissjoni li terġa’ tqis l-opzjoni li tintroduċi rekwiżit għal sigurtà 
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finanzjarja mandatorja u biex teżamina l-adegwatezza tal-limitu finanzjarju attwali;

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex tqis il-kwistjoni tar-responsabbiltajiet relatati mad-
dekummissjonar tal-infrastruttura eżistenti għat-tħaffir u biex tiċċara, jekk hemm bżonn 
permezz ta’ leġiżlazzjoni, ir-responsabbiltà tal-operaturi biex jiġu żgurati t-tneħħija sikura 
u r-responsabbiltà tagħhom għal kwalunkwe ħsara ambjentali li tirriżulta mid-
dekummissjonar jew minn sit tat-tħaffir wara li jkun ġie dekumissjonat;

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa’ teżamina l-leġiżlazzjoni attwali skont liema d-
detenturi ta' liċenzji għall-esplojtazzjoni taż-żejt fil-baħar jistgħu jikru installazzjonijiet lil 
partijiet terzi, biex jiġi żgurat li r-responsabbiltà għall-ħsara għall-ħajja tal-bnedmin u l-
ambjent minħabba inċidenti u diżastri fuq pjattaformi taż-żejt fil-baħar tkun tista' tiġi 
stabbilita aktar faċilment f'każijiet sussegwenti ta' litigazzjoni ċivili;

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri li, meta jieħdu kwalunkwe azzjoni, iqisu is-sitwazzjoni speċjali 
tal-operaturi żgħar u ta' daqs medju; f’dan il-kuntest jitlob lill-operaturi ta’ daqs żgħir u 
medju biex ikunu meħtieġa jkollhom assikurazzjoni ta’ partijiet terzi jew sħubija ma’ fond 
għal responsabbiltà komuni.
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