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Reżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar strateġija tal-UE għal żarmar aħjar tal-
bastimenti

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-Green Paper dwar żarmar aħjar tal-bastimenti (COM(2007)0269), 
adottata mill-Kummissjoni fit-22 ta' Mejju 2007,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni dwar il-Green Paper dwar żarmar aħjar tal-bastimenti fil-
21 ta' Mejju 20081,

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar strateġija tal-UE għal żarmar 
aħjar tal-bastimenti (COM(2008)0767), adottata fid-19 ta' Novembru 2008,

 wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 6 tat-Trattat, li jistipulaw li r-rekwiżiti tal-ħarsien tal-
ambjent għandhom jiġu integrati fis-setturi differenti tal-politika u l-miżuri tal-Komunità 
sabiex issir promozzjoni ta' żvilupp ambjentali sostenibbli tal-attività ekonomika,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 175 tat-Trattat,

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-Kontroll ta’ Movimenti Transkonfinali 
ta’ Skart Perikoluż u r-Rimi tiegħu (il-Konvenzjoni ta' Basel), li n-Nazzjonijiet Uniti 
approvat fit-22 ta’ Marzu 1989 bħala qafas għar-regolamentazzjoni ta' trasport bil-baħar 
internazzjonali ta' skart perikoluż,

 wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-14 ta’ Ġunju 2006 dwar il-ġarr ta' skart2 (Regolament dwar it-Trasport ta' Skart bil-
Baħar);

 wara li kkunsidra l-Konferenza Diplomatika li se ssir f'Mejju 2009, organizzata mill-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO), dwar il-Konvenzjoni dwar ir-Riċiklaġġ 
tal-Bastimenti u li jkun Sikur u Jħares l-Ambjent (il-Konvenzjoni dwar ir-Riċiklaġġ tal-
Bastimenti),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A. billi hemm tħassib serju li fin-nuqqas ta' azzjoni regolatorja urġenti fil-livell tal-UE, il-
kundizzjonijiet li fihom qegħdin jiġu żarmati l-bastimenti fin-nofsinhar tal-Ażja, li qed 
jeqirdu l-ambjent u huma degradanti għall-bniedem, se jkomplu jaggravaw ruħhom,

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2008)0222.
2 ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1.
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B. billi jeżistu interpretazzjonijiet differenti (fl-UE u lilhinn minnha) dwar l-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Basel u b'mod aktar partikulari ċ-ċirkustanzi li 
fihom bastiment jista' jew għandu jitqies bħala skart perikoluż,

C. billi r-Regolament ta’ Trasport ta’ Skart bil-Baħar qiegħed ikompli jiġi injorat b'mod 
sistematiku u billi huwa magħruf li r-responsabilità u l-irwol tal-istati tar-reġistrazzjoni 
tal-bastiment huma xkiel kbir fil-ġlieda kontra l-esportazzjoni illegali tal-iskart tossiku,

D. billi n-numru ta' bastimenti li twaqqfu mis-servizz wara t-tneħħija f'fażijiet ta' tankers taż-
żejt b'buq wieħed u x-xogħol b'lura ta' bastimenti qodma li issa qegħdin jiġu rtirati mis-
suq minħabba r-riċessjoni, se jwasslu għal żieda bla kontroll ta' faċilitajiet mhux ta' 
standard fin-nofsinhar tal-Ażja, u li dawn se jinfirxu lejn ir-reġjun Afrikan, jekk ma 
titteħidx azzjoni immedjata u konkreta min-naħa tal-UE,

E. billi t-tkissir tal-bastimenti bil-metodu magħruf bħala beaching, fejn il-bastimenti 
jitħallew jinkaljaw f'marea baxxa, kien ikkundannat globalment bħala metodu li ma joffrix 
sikurezza għall-ħaddiema u li ma jagħtix protezzjoni xierqa lill-ambjent matittimu minn 
sustanzi perikolużi li jkunu fuq il-bastimenti,

1. Jiġbed l-attenzjoni li r-riżoluzzjoni tal-Parlament imsemmija hawn fuq u l-fehmiet tiegħu 
imsemmijin fiha, għadhom validi u jenfasizza li dawn il-fehmiet għandhom jirriflettu 
kemm jista' jkun il-Konvenzjoni dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti li se tiġi adottata f'Mejju 
2009;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li bastimenti li waslu fi tmiem is-servizz tagħhom għandhom 
jitqiesu bħala skart perikoluż, minħabba s-sustanzi perikolużi li jkollhom dawn il-
bastimenti, u għalhekk għandhom jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Konvenzjoni ta' 
Basel;

3. Jilqa' b'sodisfazzjon l-istrateġija tal-UE għal żarmar aħjar tal-bastimenti; jenfasizza, 
madankollu, li l-Kummissjoni m'għandhiex tibqa' fuq studji ta' fattibiltà iżda għandha 
timpenja ruħha għall-azzjoni li tissalvagwardja l-implimentazzjoni effikaċi tar-
Regolament ta’ Trasport ta’ Skart bil-Baħar;

4. Jenfasizza li m'hemmx ħin x'jinħela u jitlob li ssir azzjoni regolatorja konkreta fl-livell tal-
UE li tmur lilhinn mir-rimedji fjakki tal-IMO;

5. Jitlob li ssir projbizzjoni ċara dwar il-beaching ta' bastimenti fi tmiem is-servizz tagħhom, 
u jqis li kull assistenza teknika lill-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ażja fi ħdan il-qafas tal-UE 
għandha tkompli tkun immirata lejn it-tneħħija f'fażijiet ta' dan il-metodu ta' tkissir li 
mhux sostenibbli u li għandu difetti serji;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinnegozjaw il-kundizzjonijiet tad-dħul 
fis-seħħ biex jiżguraw li l-Konvenzjoni dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti tkun applikata 
b'mod effikaċi u malajr;

7. Jistieden lill-Istati Membri biex jiffirmaw il-Konvenzjoni dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti 
u biex jirratifikawha mill-aktar fis wara li tintlaħaq ftehima fil-livell tal-IMO;
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8. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lis-sidien tal-bastimenti biex japplikaw bla 
dewmien l-elementi ewlenin tal-Konvenzjoni dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti sabiex 
jiżguraw li l-bastimenti li jintbagħtu biex jiżżarmaw fix-xhur u fis-snin li ġejjin ikunu 
trattati effettivament b'mod sikur u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent;

9. Jappoġġja s-suġġerimenti tal-Kummissjoni għal miżuri biex jiġu stabbiliti tarzni għaż-
żarmar li jkunu ċertifikati u verifikati b'mod indipendenti; iqis li hemm bżonn ta' miżuri 
bħal dawn b'mod urġenti; f'dan ir-rigward, jilqa' b'sodisfazzjon l-istandards li żviluppat l-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) bħala pass fid-direzzjoni t-tajba;

10. Jitlob li jkun hemm mekkaniżmu ta' ffinanzjar ibbażat fuq kontribuzzjonijiet mandatorji 
mill-industrija tat-tbaħħir u li jkunu konformi mal-prinċipju ta' responsabilità tal-
produttur;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi b'mod ċar l-istat b'ġurisdizzjoni fuq is-sidien 
tal-iskart bħala l-istat responsabbli;

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-gvernijiet u parlamenti tal-Istati Membri, lill-gvernijiet tat-Turkija, tal-
Bangladexx, taċ-Ċina, tal-Pakistan, tal-Indja, u lill-IMO.
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