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DIRETTIVA .../.../KE TAL-PARLAMENT EWROPEW 

U TAL-KUNSILL

ta’ 

dwar ir-regoli u l-istandards komuni 

għall-organizzazzjonijiet ta' l-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti ta' 

l-amministrazzjonijiet marittimi

(Verżjoni mfassla mill-ġdid)

(Test b’relevanza għaż–ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu80 

(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,1

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat3,

                                               

1 ĠU C 318, 23.12.2006, p. 195.
2 ĠU C 229, 22.09.2006, p. 38.
3 Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007 (ĠU C 74E, 20.3.2008, p.632), 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' ... (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u 
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' ... (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali)
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Billi:

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 94/57/KE tat-22 ta' Novembru 1994 dwar ir-regoli u l-istandards 

komuni għall-ispezzjoni tal-vapuri u l-organizzazzjonijiet tal-perizji u għall-attivitajiet 

relevanti ta' l-amministrazzjonijiet marittimi1 ġiet emendata b'mod sinifikanti f'diversi 

okkażjonijet. Billi jridu jsiru emendi ulterjuri, hija għandha tinkiteb mill-ġdid fl-interess 

taċ-ċarezza.

(2) Fid-dawl tan-natura tad-dispożizzjonijet tad-Direttiva 94/57/ES jidher li jixraq li d-

dispożizzjonijet jiġu mfassla mill-ġdid permezz ta' żewġ istrumenti legali Komunitarji 

differenti, jiġifieri permezz ta' Direttiva u ta' Regolament. 

(3) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 1993 dwar politika komuni dwar ibħra siguri, il-

Kunsill stabbilixxa l-objettiv li jneħħi l-bastimenti substandard kollha mill-ibħra tal-

Komunità u ta prijorità lill-azzjoni Komunitarja imfassla biex tiżgura l-implimentazzjoni 

effettiva u uniformi tar-regoli internazzjonali permezz tat-tfassil ta' standards komuni għas-

soċjetajiet ta' klassifikazzjoni.

(4) Is-sikurezza u l-prevenzjoni tat-tniġġiż fuq il-baħar jistgħu jitjiebu b'mod effettiv billi jiġu 

applikati strettament il-konvenzjonijiet, il-kodiċijiet u r-riżoluzzjonijiet internazzjonali 

filwaqt li jitmexxa 'l quddiem l-objettiv tal-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi.

(5) Il-kontroll tal-konformità tal-vapuri ma' l-istandards internazzjonali uniformi għas-

sikurezza u l-prevenzjoni tat-tniġġiż ta' l-ibħra huwa r-responsabilità ta' l-Istati tal-bandiera 

u tal-port.

                                               

1 ĠU L 319, 12.12.1994, p. 20. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2002/84/KE (ĠU 
L 324, 29.11.2002, p. 53).
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(6) L-Istati Membri huma responsabbli mill-ħruġ taċ-ċertifikati internazzjonali għas-sikurezza

u l-prevenzjoni tat-tniġġiż previsti fil-konvenzjonijiet bħall-Konvenzjoni Internazzjonali 

dwar is-Sikurezza tal-Ħajja fuq il-Baħar ta' l-1 ta' Novembru 1974 (SOLAS 74), il-

Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Linji tat-Tagħbija tal-5 ta' April 1966 u l-Konvenzjoni 

Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġiż mill-Vapuri tat-2 ta' Novembru 1973 

(MARPOL), u għall-implimentazzjoni ta' dawk il-konvenzjonijiet.

(7) F'konformità ma' dawn il-konvenzjonijiet l-Istati Membri kollha jistgħu jawtorizzaw sa 

limitu li jvarja l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għaċ-ċertifikazzjoni ta' din il-konformità u 

jistgħu jiddelegaw il-ħruġ taċ-ċertifikati rilevanti għas- sikurezza u l-prevenzjoni tat-

tniġġis.

(8) Mad-dinja kollha numru kbir ta' soċjetajiet ta' klassifikazzjoni eżistenti ma jiżgurawx 

implimentazzjoni adegwata tar-regoli jew affidabilità biżżejjed meta jaġixxu f'isem l-

amministrazzjonijiet nazzjonali għaliex ma għandhomx l-istrutturi u l-esperjenza adegwati 

u ta' min joqgħod fuqhom u li jippermettulhom iwettqu d-dmirijiet tagħhom b'mod mill-

iktar professjonali.
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(9) F'konformità mal-Kapitolu II-1, Parti A-1, Regolament 3-1 tas-SOLAS 74, l-Istati Membri 

huma responsabbli biex jiżguraw li l-vapuri li jtajru l-bandiera tagħhom ikunu ddisinjati, 

mibnija u miżmuma f'konformità mal-ħtiġiet strutturali, mekkaniċi u elettriċi ta' soċjetajiet 

ta' klassifikazzjoni rikonoxxuti mill-amministrazzjonijiet. Dawn is-soċjetajiet għalhekk 

jipproduċu u jimplimentaw regoli għad-disinn, il-kostruzzjoni, iż-żamma u l-ispezzjoni tal-

vapuri u huma responsabbli għall-ispezzjoni tal-vapuri f'isem l-Istati tal-bandiera u biex 

jiċċertifikaw li dawk il-vapuri jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-konvenzjonijiet internazzjonali 

għall-ħruġ taċ-ċertifikati rilevanti. Sabiex huma jkunu jistgħu jwettqu dmirijiethom b'mod 

sodisfaċenti, jeħtieġ li jkollhom indipendenza stretta, kompetenza teknika speċjalizzata 

ħafna u ġestjoni tal-kwalità rigoruża.

(10) L-organizzazzjonijiet għall-ispezzjoni u l-perizji tal-vapuri għandhom ikunu jistgħu joffru 

s-servizzi tagħhom fil-Komunità kollha u jikkompetu ma' xulxin filwaqt li jipprovdu livelli

ugwali ta' sikurezza u ta' protezzjoni ambjentali. L-istandards professjonali meħtieġa għall-

attivitajiet tagħhom għandhom għalhekk ikunu stabbiliti u applikati b'mod uniformi fil-

Komunità kollha.

(11) Il-ħruġ taċ-Ċertifikat tar-Radju ta' Sikurezza tal-Vapuri tal-Merkanzija jista' jiġi fdat lil 

korpi privati li għandhom esperjenza suffiċjenti u persunal ikkwalifikat. 

(12) Stat Membru jista' madankollu jirrestrinġi n-numru ta' organizzazzjonijiet rikonoxxuti li 

huwa jawtorizza skond il-bżonnijiet tiegħu, abbażi ta' raġunijiet oġġettivi u trasparenti, 

soġġett għall-kontroll eżerċitat mill-Kummissjoni b'konformità ma' proċedura ta' kumitat.
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(13) Din id-Direttiva għandha tiżgura l-libertà li wieħed jipprovdi servizzi fil-Komunità, 

għalhekk il-Komunità għandu jkollha d-dritt tinnegozja, ma' dawk il-pajjiżi terzi fejn 

jinsabu xi wħud mill-organizzazzjonijiet rikonoxxuti, sabiex jiġi żgurat trattament ugwali 

għall-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jinsabu fil-Komunità.

(14) Jeħtieġ li jkun hemm involviment qawwi ta' l-amministrazzjonijiet nazzjonali fil-perizji tal-

vapuri u fil-ħruġ taċ-ċertifikati relatati sabiex tiġi żgurata konformità sħiħa mar-regoli 

internazzjonali tas-sikurezza anke jekk l-Istati Membri jużaw organizzazzjonijiet 

rikonoxxuti barra mill-amministrazzjoni tagħhom sabiex iwettqu dmirijiet statutorji. Huwa 

għalhekk opportun li tiġi stabbilita relazzjoni ta' ħidma mill-qrib bejn l-

amministrazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti awtorizzati minnhom, u dan jista' 

jkun jeħtieġ li l-organizzazzjonijet rikonoxxuti jkollhom rappreżentanza lokali fit-territorju 

ta' l-Istat Membru li jkunu qed iwettqu d-dmirijiet tagħhom f'isimhom.

(15) Id-diverġenza tas-sistemi ta' responsabiltà finanzjarja ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti 

li jaħdmu f'isem l-Istati Membri timpedixxi l-implimentazzjoni xierqa ta' din id-Direttiva. 

Biex jingħata kontribut għas-soluzzjoni ta' din il-problema, huwa xieraq li tinġieb ċerta 

armonizzazzjoni fil-livell Komunitarju tar-responsabiltà li tirriżulta minn kwalunkwe 

diżgrazzja tal-baħar ikkaġunata minn organizzazzjoni rikonoxxuta, kif ikun deċiż minn 

qorti tal-ġustizzja, inkluża s-soluzzjoni ta' tilwima permezz ta' proċeduri ta' arbitraġġ.

(16) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati 

skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-

proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni1.

                                               

1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 
200, 22.7.2006, p. 11).
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(17) B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li temenda din id-Direttiva 

sabiex tinkorpora emendi sussegwenti għall-konvenzjonijiet, protokolli, kodiċijiet u 

riżoluzzjonijiet internazzjonali relatati magħha. Billi dawk il-miżuri huma ta' ambitu 

ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, 

inter alia billi jissupplimentawha b' elementi ġodda mhux essenzjali, huma għandhom jiġu 

adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju imsemmija fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 

1999/468/KE.

(18) L-Istati Membri għandhom madankollu jitħallew bil-possibbiltà li jissospendu jew jirtiraw

l-awtorizzazzjoni tagħhom lil organizzazzjoni rikonoxxuta filwaqt li jinformaw lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bid-deċiżjoni tagħhom u jagħtu raġunijiet 

sostanzjati għal dan.

(19) Kull wieħed mill-Istati Membri għandu jevalwa perjodikament ir-rendiment ta' l-

organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jaħdmu f' ismu u jipprovdi lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri l-oħra b'tagħrif preċiż dwar tali rendiment.

(20) Bħala awtoritajiet tal-port, l-Istati Membri huma meħtieġa li jsaħħu s-sikurezza u l-

prevenzjoni tat-tniġġiż fl-ibħra tal-Komunità bi spezzjonijiet ta' prijorità tal-vapuri li 

għandhom ċertifikati ta' organizzazzjonijiet rikonoxxuti li ma jissodisfawx il-kriterji 

komuni, biex b'hekk jiżguraw li vapuri li jtajru l-bandiera ta' Stat terz ma jingħatawx 

trattament iktar vantaġġuż.
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(21) Fil-preżent ma jeżistux standards internazzjonali uniformi li magħhom iridu jikkonformaw 

il-vapuri kollha fil-fażi tal-kostruzzjoni jew matul il-ħajja kollha tagħhom, rigward il-buq, 

il-makkinarju u l-istallazzjonijiet elettriċi u tal-kontroll. Dawn l-istandards jistgħu jiġu 

stabbiliti skond ir-regoli tas-soċjetajiet ta' klassifikazzjoni rikonoxxuti jew skond standards 

ekwivalenti li jridu jiġu deċiżi mill-amministrazzjonijiet nazzjonali skond il-proċedura 

stabbilita fid-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 

1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam ta' l-istandards u tar-

regolamenti tekniċi u ta' regoli dwar is-Servizzi tas-Soċjeta' ta' l-Informazzjoni1.

(22) Billi l-objettiv ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-istabbiliment ta' miżuri li għandhom jiġu 

segwiti mill-Istati Membri fir-relazzjoni tagħhom ma' l-organizzazzjonijiet responsabbli 

mill-ispezzjoni, il-perizja u ċ-ċertifikazzjoni tal-vapuri li joperaw fil-Komunità, ma jistax 

jintlaħaq b'mod sodisfaċenti mill-Istati Membri u jista' għalhekk, minħabba l-iskala ta' l-

azzjoni, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-

prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. F'konformità mal-prinċipju 

ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn 

dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.

(23) L-obbligu li din id-Diretiva tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali għandu jgħodd biss għal dawk 

id-dispożizzjonijiet li jirrappreżentaw bidla sostantiva meta mqabbla mad-Direttiva 

94/57/KE. L-obbligu li jiġu trasposti d-dispożizzjonijiet li ma nbidlux ġej minn dik id-

Direttiva .

                                               

1 ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37. Direttiva kif l-aħħar emendata permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 
2006/96/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 81).
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(24) Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi ta' l-Istati Membri marbuta mal-limiti 

ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stipulati fl-Anness I, Parti B.

(25) Skond il-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġijiet1, l-Istati 

Membri huma mħeġġa ifasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli 

tagħhom, li, sa fejn ikun possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ 

traspożizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi.

(26) Il-miżuri li għandhom jiġu segwiti minn organizzazzjonijiet ta' l-ispezzjoni u tal-perizji tal-

vapuri huma stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru …/… tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill ta'... dwar ir-regoli u l-istandards komuni għal organizzazzjonijiet ta' l-ispezzjoni u 

tal-perizji tal-vapuri*.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

                                               

1 ĠU C 321, 31.12.2003, p.1.
* ĠU: Daħħal in-numru, data u referenza tal-ĠU tad-Direttiva, li jinstab bħala doc.ST 

5724/08.
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Artikolu 1

Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri li jridu jiġu segwiti mill-Istati Membri fir-relazzjoni tagħhom 

ma' l-organizzazzjonijiet responsabbli mill-ispezzjoni, il-perizja u ċ-ċertifikazzjoni tal-vapuri għall-

konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar is-sikurezza fuq il-baħar u l-prevenzjoni tat-

tniġġis tal-baħar, filwaqt li tmexxi 'l quddiem l-objettiv tal-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi. Dan 

jinkludi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' sikurezza għall-buq, il-makkinarju, u l-

istallazzjonijiet elettriċi u tal-kontroll tal-vapuri li jidħlu fl-ambitu tal-konvenzjonijiet 

internazzjonali.

Artikolu 2

Għall-fini ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) "vapur" tfisser vapur li jidħol fl-ambitu tal-konvenzjonijiet 
internazzjonali;

(b) "vapur li jtajjar il-
bandiera ta' Stat Membru"

tfisser vapur irreġistrat fi Stat Membru u li jtajjar il-bandiera 
tiegħu skond il-leġislazzjoni tiegħu. Il-vapuri li ma 
jikkorrispondux ma' din id-definizzjoni jitqiesu bħala vapuri li 
jtajru l-bandiera ta' pajjiż terz;

(c) "spezzjonijiet u 
perizji"

tfisser l-ispezzjonijiet u l-perizji li huma mandatorji taħt il-
konvenzjonijiet internazzjonali;
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(d) "konvenzjonijiet 
internazzjonali"

tfisser il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sikurezza tal-Ħajja 
fuq il-Baħar ta' l-1 ta' Novembru 1974 (SOLAS 74) bl-eċċezzjoni 
tal-kapitolu XI-2 ta' l-Anness għaliha, il-Konvenzjoni 
Internazzjonali dwar il-Linji tat-Tagħbija tal-5 ta' April1966 u l-
Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġiż mill-
Vapuri tat-2 ta' Novembru 1973 (Marpol) flimkien mal-protokolli 
u l-emendi tagħhom, u l-kodiċijiet ta' status mandatorju relatati 
magħhom fl-Istati Membri kollha, fil-verżjoni aġġornata 
tagħhom ;

(e) "organizzazzjoni" tfisser entità legali, is-sussidjarji tagħha u kwalunkwe entità oħra 
taħt il-kontroll tagħha, li flimkien jew separatament iwettqu 
kompiti li jaqgħu fl-ambitu ta' din id-Direttiva 

(f) "kontroll" tfisser, għall-fini tal-punt (e), drittijiet, kuntratti jew kwalunkwe 
mezz ieħor, fil-liġi jew fil-fatt, li, separatament jew flimkien 
jikkonferixxu l-possibiltà li tkun eżerċitata influwenza deċiżiva 
fuq entità legali jew jippermettu lil dik l-entità li twettaq il-
kompiti li jaqgħu fl-ambitu ta' din id-Direttiva;

(g) "organizzazzjoni 
rikonoxxuta"

tfisser organizzazzjoni rikonoxxuta skond ir-Regolament (KE) 
Nru …/…* ;

                                               

* ĠU: daħħal in-numru tad-Direttiva mill-premessa 26.
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(h) "awtorizzazzjoni" tfisser att li bih Stat Membru jagħti awtorizzazzjoni jew jiddelega 
setgħat lil organizzazzjoni rikonoxxuta;

(i) "ċertifikat statutorju" tfisser ċertifikat maħruġ minn jew f'isem Stat tal-bandiera skond 
il-konvenzjonijiet internazzjonali;

(j) "regoli u proċeduri " tfisser ir-rekwiżiti ta' organizzazzjoni rikonoxxuta għad-disinn, 
il-kostruzzjoni, it-tagħmir, il-manutenzjoni u l-perizja tal-vapuri;

(k) "ċertifikat tal-klassi" tfisser dokument maħruġ minn organizzazzjoni rikonoxxuta li 
jiċċertifika li vapur ikun tajjeb għal użu jew servizz partikolari 
skond ir-regoli u l-proċeduri stabbiliti u magħmula pubbliċi minn 
dik l-organizzazzjoni rikonoxxuta;

(l) "ċertifikat tar-radju ta' 
sikurezza tal-vapuri tal-
merkanzija"

tfisser iċ-ċertifikat introdott permezz tal-Protokoll ta' l-1988 li 
jemenda s-SOLAS, adottat mill-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali (IMO);
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Artikolu 3

1. Meta jidħlu għar-responsabilitajiet u l-obbligi tagħhom skond il-konvenzjonijiet 

internazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-amministrazzjonijiet kompetenti 

tagħhom jistgħu jiżguraw l-infurzar xieraq tad-dispożizzjonijiet tagħhom, b'mod partikolari 

rigward l-ispezzjoni u l-perizja tal-vapuri u l-ħruġ taċ-ċertifikati statutorji u taċ-ċertifikati 

ta' eżenzjoni kif previst mill-konvenzjonijiet internazzjonali . L-Istati Membri għandhom 

jaġixxu skond id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' l-Anness u ta' l-Appendiċi għar-Riżoluzzjoni 

A.847(20) ta' l-IMO dwar linji gwida biex jassistu l-Istati tal-bandiera fl-implimentazzjoni 

ta' l-istrumenti ta' l-IMO.

2. Fejn għall-iskop tal-paragrafu 1 Stat Membru jiddeċiedi fir-rigward ta' vapuri li jtajru l-

bandiera tiegħu:

(i) li jawtorizza lill-organizzazzjonijiet biex iwettqu bis-sħiħ jew f'parti l-ispezzjonijiet u 

l-perizji relatati maċ-ċertifikati statutorji inklużi dawk għall-valutazzjoni tal-

konformità mar-regoli msemmija fl- Artikolu 11(2) u, fejn xieraq, biex joħorġu jew 

iġeddu ċ-ċertifikati relatati; jew

(ii) li joqgħod fuq l-organizzazzjonijiet sabiex iwettqu bis-sħiħ jew f'parti l-ispezzjonijiet 

u l-perizji msemmija fil-punt (i);

huwa għandu jafda dawn id-dmirijiet lil organizzazzjonijiet rikonoxxuti biss.

L-amministrazzjoni kompetenti għandha fil-każijiet kollha tapprova l-ewwel ħarġa taċ-

ċertifikati ta' eżenzjoni.
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Madankollu, għaċ-ċertifikat tar-radju ta' sikurezza tal-vapuri tal-merkanzija dawn id-

dmirijiet jistgħu jiġu fdati f'idejn korp privat rikonoxxut minn amministrazzjoni 

kompetenti u li jkollu l-esperjenza biżżejjed u l-persunal ikkwalifikat biex iwettaq ħidma 

speċifikata ta' valutazzjoni tas-sikurezza tal-komunikazzjoni bir-radju f'ismu.

3. Dan l-Artikolu ma jirrigwardax ċertifikazzjoni ta' oġġetti speċifiċi ta' tagħmir marittimu.

Artikolu 4

1. Meta japplikaw l-Artikolu 3(2), l-Istati Membri ma għandhomx fil-prinċipju jirrifjutaw li 

jawtorizzaw xi waħda mill-organizzazzjonijiet rikonoxxuti milli jassumu dawn il-

funzjonijiet, soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u l-Artikoli 5 

u 9. Madankollu, jistgħu jirrestrinġu n-numru ta' l-organizzazzjonijiet li huma jawtorizzaw 

skond il-ħtiġijiet tagħhom kemm-il darba jkun hemm raġunijiet trasparenti u oġġettivi biex 

jagħmlu dan.

Fuq it-talba ta' Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri xierqa skond il-

proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 6(2).
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2. Sabiex Stat Membru jaċċetta li organizzazzjoni rikonoxxuta li tinsab fi Stat terz twettaq id-

dmirijiet, kollha jew parti minnhom, msemmijin fl-Artikolu 3 hu jista' jitlob li l-Istat terz 

imsemmi jagħti trattament reċiproku lil dawk l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jinsabu 

fil-Komunità.

Barra minn hekk, il-Komunità tista' titlob lill-Istat terz fejn tkun stabbilita organizzazzjoni 

rikonoxxuta biex jagħti trattament reċiproku lil dawk l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li 

jinsabu fil-Komunità.

Artikolu 5

1. L-Istati Membri li jieħdu deċiżjoni kif deskritta fl-Artikolu 3(2), għandhom jistabbilixxu 

"relazzjoni ta' xogħol" bejn l-amministrazzjoni kompetenti tagħhom u l-organizzazzjonijiet 

li jaġixxu f'isimhom.

2. Ir-relazzjoni ta' xogħol għandha tkun regolata bi ftehim formalizzat bil-miktub u mhux 

diskriminatorju jew b'arranġamenti legali ekwivalenti li jistabbilixxu d-doveri u l-

funzjonijiet speċifiċi meħuda mill-organizzazzjonijiet u jinkludu għall-inqas:

(a) id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Appendiċi II tar-Riżoluzzjoni A.739(18) ta' l-IMO 

dwar linji gwida għall-awtorizzazzjoni ta' organizzazzjonijiet li jaġixxu f'isem l-

amministrazzjoni, filwaqt li tittieħed ispirazzjoni mill-Anness, l-Appendiċijiet u d-

Dokumenti mehmuża maċ-Ċirkolari MSC/710 u ċ-Ċirkolari MEPC 307 ta' l-IMO 

dwar mudell ta' ftehim għall-awtorizzazzjoni ta' organizzazzjonijiet rikonoxxuti li 

jaġixxu f'isem l-amministrazzjoni;
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(b) id-dispożizzjonijiet li ġejjin dwar ir-responsabbiltà finanzjarja:

(i) jekk ir-resposabbiltà li tirriżulta minn diżgrazzja tal-baħar tiġi imposta b'mod 

finali u definittiv fuq l-amministrazzjoni minn xi qorti jew bħala parti mis-

soluzzjoni ta' tilwima permezz ta' proċeduri ta' arbitraġġ, flimkien ma' rekwiżit 

li jiġu kkumpensati l-partijiet milquta għat-telf ta' jew il-ħsara lill-proprjetà jew 

il-korriment fuq il-persuna jew il-mewt, li jkun ġie ippruvat f'dik il-qorti li ġew 

ikkawżati minn att bi ħsieb jew omissjoni jew negliġenza kbira ta' l-

organizzazzjoni rikonoxxuta, l-entitajiet, l-impjegati, l-aġenti tagħha jew oħrajn 

li jaġixxu f'isem l-organizzazzjoni rikonoxxuta, l-amministrazzjoni għandu 

jkollha d-dritt li tiġi kkumpensata finanzjarjament mill-organizzazzjoni 

rikonoxxuta sa fejn dak it-telf, ħsara, korriment jew mewt kienu, kif deċiż minn 

dik il-qorti, kkawżati mill-organizzazzjoni rikonoxxuta;

(ii) jekk ir-resposabbiltà li tirriżulta minn diżgrazzja tal-baħar tiġi imposta b'mod 

finali u definittiv fuq l-amministrazzjoni minn xi qorti jew bħala parti mis-

soluzzjoni ta' tilwima permezz ta' proċeduri ta' arbitraġġ, flimkien ma' rekwiżit 

li jiġu kkumpensati l-partijiet milquta għal korriment fuq il-persuna jew mewt, 

li jkun ġie ippruvat f'dik il-qorti li ġew ikkawżati minn kwalunkwe att jew 

ommissjoni b' negliġenza jew b'nuqqas ta' kont ta' l-organizzazzjoni 

rikonoxxuta, l-impjegati, l-aġenti tagħha jew oħrajn li jaġixxu f'isem l-

organizzazzjoni rikonoxxuta, l-amministrazzjoni għandu jkollha d-dritt li tiġi 

kkumpensata finanzjarjament mill-organizzazzjoni rikonoxxuta sa fejn dak il-

korriment fuq il-persuna jew mewt kienu, kif deċiż minn dik il-qorti, kkawżati 

mill-organizzazzjoni rikonoxxuta; l-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-ammont 

massimu pagabbli mill-organizzazzjoni rikonoxxuta, liema ammont, 

madankollu, irid ikun mill-anqas EUR 4 miljun;
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(iii) jekk ir-resposabbiltà li tirriżulta minn diżgrazzja tal-baħar tiġi imposta b'mod 

finali u definittiv fuq l-amministrazzjoni minn xi qorti jew bħala parti mis-

soluzzjoni ta' tilwima permezz ta' proċeduri ta' arbitraġġ, flimkien ma' rekwiżit 

li jiġu kkumpensati l-partijiet milquta għal telf ta' jew ħsara lill-proprjetà, li 

jkun ġie ippruvat f'dik il-qorti li ġew ikkawżati minn kwalunkwe att jew 

ommissjoni b' negliġenza jew b'nuqqas ta' kont ta' l-organizzazzjoni 

rikonoxxuta, l-impjegati, l-aġenti tagħha jew oħrajn li jaġixxu f'isem l-

organizzazzjoni rikonoxxuta, l-amministrazzjoni għandu jkollha d-dritt li tiġi 

kumpensata finanzjarjament mill-organizzazzjoni rikonoxxuta sa fejn dak it-

telf jew ħsara kienu, kif deċiż minn dik il-qorti, kkawżati mill-organizzazzjoni 

rikonoxxuta; l-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-ammont massimu pagabbli 

mill-organizzazzjoni rikonoxxuta, liema ammont, madankollu, irid ikun mill-

anqas EUR 2 miljun;

(c) id-dispożizzjonijiet għal verifika perjodika mill-amministrazzjoni jew minn korp 

imparzjali estern maħtur mill-amministrazzjoni dwar id-dmirijiet li l-

organizzazzjonijiet ikunu qegħdin iwettqu f'isimha, kif imsemmija fl-Artikolu 9 (1);

(d) il-possibbiltà ta' spezzjonijiet aleatorji u dettaljati tal-vapuri;

(e) id-dispożizzjonijiet biex jirrappurtaw tagħrif essenzjali dwar il-flotta imniżżla fir-

reġistru ta' klassifikazzjoni tagħhom, u l-bdil, is-sospensjonijiet u l-irtirar mill-klassi 

tal-vapuri,
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3. Il-ftehim jew l-arranġament legali ekwivalenti jista' jeħtieġ li l-organizzazzjoni 

rikonoxxuta jkollha rappreżentanza lokali fit-territorju ta' l-Istat Membru li f'ismu twettaq 

id-dmirijiet imsemmija fl-Artikolu 3. Rappreżentanza lokali b'personalità ġuridika taħt il-

liġi ta' l-Istat Membru u suġġetta għall-ġurisdizzjoni tal-qrati nazzjonali tagħha tista' 

tissodisfa din il-ħtieġa.

4. Kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-Kummissjoni tagħrif preċiż dwar ir-relazzjoni ta' 

xogħol stabbilita skond dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha sussegwentement tgħarraf 

lill-Istati Membri l-oħra b'dan.

Artikolu 6 

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi mgħejjuna mill-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni 

ta' Tniġġis minn Bastimenti (COSS), stabbilit permezz tar-Regolament (KE) Nru 

2099/2002.1.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-

Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5 (6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4), u l-

Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 ta' l-

istess Deċiżjoni.

                                               

1 Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti (COSS) (ĠU L 
324, 29.11.2002, p.1.) Regolament kif l-aħħar emendat permezz tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 93/2007 (ĠU L 22, 31.1.2007, p. 12).
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Artikolu 7

1. Din id-Direttiva, mingħajr ma jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tagħha, tista' tiġi emendata 

sabiex:

(a) tinkorpora, għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, l-emendi sussegwenti għall-

konvenzjonijiet, il-protokolli, il-kodiċijiet u r-riżoluzzjonijiet internazzjonali relatati 

magħha msemmija fl-Artikoli 2(d), 3(1) u 5 (2), li jkunu daħlu fis-seħħ,

(c) tbiddel l-ammonti speċifikati fil-punti (ii) u (iii) ta' l-Artikolu 5(2)(b).

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva 

għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu

6(3).

2. Wara l-adozzjoni ta' strumenti jew protokolli ġodda għall-konvenzjonijiet internazzjonali 

imsemmija fl-Artikolu 2(d), il-Kunsill, waqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni, 

għandu jiddeċiedi, b'kont meħud tal-proċeduri parlamentari ta' l-Istati Membri kif ukoll tal-

proċeduri rilevanti fl-IMO, dwar l-arranġamenti dettaljati sabiex jirratifika dawk l-

istrumenti jew protokolli ġodda, filwaqt li jiżgura li jiġu applikati b'mod uniformi u 

simultanju fl-Istati Membri.

L-emendi għall-istrumenti internazzjonali msemmija fl-Artikolu 2(d) u fl-Artikolu 5

jistgħu jkunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, skond l-Artikolu 5 

tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002.
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Artikolu 8 

Minkejja l-kriterji minimi speċifikati fl- Anness I għar-Regolament (KE) Nru …/…* fejn Stat 

Membru jqis li organizzazzjoni rikonoxxuta ma tistax tibqa' awtorizzata li twettaq f'ismu d-dmirijiet 

speċifikati fl-Artikolu 3, hu jista' jissospendi jew jirtira din l-awtorizzazzjoni. F'dan il-każ l-Istat 

Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bid-deċiżjoni tiegħu mingħajr 

dewmien, u għandu jagħti raġunijiet sostanzjati għaliha.

Artikolu 9 

1. Kull Stat Membru għandu jkun żgur li l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li qegħdin jaġixxu 

f'ismu għall-fini ta' l-Artikolu 3(2) effettivament iwettqu l-funzjonijiet msemmija f'dak l-

Artikolu b'mod sodisfaċenti għall-amministrazzjoni kompetenti tiegħu.

2. Kull Stat membru għandu, ta' l-anqas kull sentejn, iwettaq il-kompitu msemmi fl-ewwel 

paragrafu u għandu jipprovdi lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni rapport dwar 

ir-riżultati ta' dan il-monitoraġġ mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu tas-sena ta' wara s-snin 

meta l-konformità tkun ġiet ivvalutata.

                                               

* ĠU: daħħal in-numru tad-Direttiva mill-premessa 26.
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Artikolu 10 

Fl-eżerċizzju tad-drittijiet u l-obbligi tagħhom ta' spezzjoni bħala Stati tal-port, l-Istati Membri 

għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, u jinfurmaw lill-Istat tal-bandiera 

kkonċernat, jekk isibu li nħarġu ċertifikati statutorji validi minn organizzazzjonijiet rikonoxxuti li 

jaġixxu f'isem Stat tal-bandiera lil vapur li ma jissodisfax ir-rekwiżiti rilevanti tal-konvenzjonijiet 

internazzjonali, jew fil-każ ta' kwalunkwe nuqqas ta' vapur li għandu ċertifikat tal-klassi validu u 

fir-rigward ta' oġġetti koperti minn dak iċ-ċertifikat. Huma biss dawk il-każijiet ta' vapuri li 

jirrappreżentaw theddida serja għas-sikurezza u għall-ambjent jew li juru evidenza ta' mġieba 

partikolarment negliġenti ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li għandhom ikunu rrappurtati għall-

finijiet ta' dan l-Artikolu. L-organizzazzjoni rikonoxxuta kkonċernata għandha tkun avżata bil-każ 

meta ssir l-ewwel spezzjoni sabiex tkun tista' tieħu l-azzjoni ta' segwitu xierqa minnufih.

Artikolu 11 

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-vapuri li jtajru l-bandiera tiegħu jkunu ddisinjati, 

mibnija, mgħammra u miżmuma skond ir-regoli u l-proċeduri dwar il- buq, il-makkinarju u 

r-rekwiżiti dwar l-istallazzjonijiet ta' l-elettriku u tal-kontroll ta' organizzazzjoni 

rikonoxxuta.

2. Stat Membru jista' jiddeċiedi li juża regoli li jqis ekwivalenti ta' organizzazzjoni 

rikonoxxuta biss bil-kondizzjoni li jinnotifikahom immedjatament lill-Kummissjoni 

b'konformità mal-proċedura taħt id-Direttiva 98/34/KE u lill-Istati Membri l-oħrajn u li 

għalihom ma jkunx hemm oġġezzjoni minn Stati Membri oħra jew mill-Kummissjoni u li 

jitqiesu, skond il-proċedura regolatorja msemmija fl- Artikolu 6 (2) (2) ta' din id-Direttiva,

li mhumiex ekwivalenti.
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3. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li huma 

jawtorizzaw fl-iżvilupp tar-regoli u l-proċeduri ta' dawk l-organizzazzjonijiet. Għandhom 

jikkonsultaw ma' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti bil-għan li jiksbu interpretazzjoni 

konsistenti tal-konvenzjonijiet internazzjonali .

Artikolu 20 

Artikolu 12

Il-Kummissjoni, fuq bażi biennali, għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-

progress ta' l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati Membri.

Artikolu 13

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 

leġislattivi neċessarji sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa...* Huma għandhom 

minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan.

                                               

* ĠU: 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Meta jiġu addottati mill-Istati Membri, dawn il-miżuri għandu jkollhom referenza għal din 

id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza meta jkunu ppubblikati 

uffiċjalment. Huma għandhom jinkludu wkoll dikjarazzjoni li r-referenzi f'liġijiet, 

regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti għad-direttivi mħassra b'din id-

Diretttiva għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva. Il-metodi ta' kif 

għandhom isiru tali riferenzi għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet 

ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fis-settur kopert b'din id-Direttiva. 

Artikolu 14

Id-Direttiva 94/57/KE, kif emendata bid-Direttivi elenkati fl-Anness I , Parti A, għandha tiġi 

rrevokata b'effett minn…*, bla ħsara għall-obbligi ta' l-Istati Membri marbuta ma' l-iskadenzi għat-

traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stipulati fl- Anness I , Parti B.

Ir-referenzi għar-Regolamenti rrevokati għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u 

għandhom jinqraw b'mod konformi mat-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness II .

                                               

* ĠU: data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
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Artikolu 15

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-

Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 16

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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ANNESS I

Parti A

Direttiva mħassra flimkien ma’ l-emendi suċċessivi tagħha

(imsemmi fl-Artikolu 14)

Id-Direttiva 94/57/KE tal-Kunsill ĠU L 319, 12.12.1994, p. 20

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 97/58/KE ĠU L 274, 7.10.1997, p. 8

Id-Direttiva 2001/105/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill

ĠU L 19, 23.9.2003, p. 9

Id-Direttiva 2002/84/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill

ĠU L 324, 29.11.2002, p. 53

Parti B

Lista tal-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali

(imsemmi fl-Artikolu 14)

Direttiva Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

94/57/KE 31 ta' Dicembru 1995

97/58/KE 30 ta' Settembru 1998

2001/105/KE 22 ta' Lulju 2003

2002/84/KE 23 ta' Novembru 2003
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ANNESS II

TABELLA TA' KORRELAZZJONI 

Direttiva 94/57/KE Din id-Direttiva Regolament (KE) Nru / *

Artikolu1 Artikolu1 Artikolu1

Artikolu2(a) Artikolu2(a) Artikolu2(a)

Artikolu2(b) Artikolu2(b) -

Artikolu2(c) Artikolu2(c) -

Artikolu2(d) Artikolu2(d) Artikolu2(b)

Artikolu2(e) Artikolu2(e) Artikolu2(c)

- Artikolu2(f) Artikolu2(d)

Artikolu2(f) Artikolu2(g) Artikolu2(e)

Artikolu2(g) Artikolu2(h) Artikolu2(f)

Artikolu2(h) Artikolu2(i) Artikolu2(g)

Artikolu2(i) Artikolu2(k) Artikolu2(i)

- Artikolu2(j) Artikolu2(h)

Artikolu2(j) Artikolu2(l) -

Artikolu2(k) - Artikolu2(j)

Artikolu 3 Artikolu3 -

Artikolu 4(1) l-ewwel frażi - Artikolu3(1)

                                               

* ĠU: daħħal in-numru tar-Regolament mill-premessa 26.
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Artikolu4(1) it-tieni frażi - Artikolu3(2)

Artikolu4(1) it-tielet frażi - -

Artikolu4(1) ir-raba' frażi - Artikolu4(1) 

- - Artikolu3(3)

- - Artikolu4(2),(3),(4)

- - Artikolu5

- - Artikolu6

- - Artikolu7

Artikolu5(1) Artikolu4(1) -

Artikolu5(3) Artikolu4(2) -

Artikolu6(1), (2), (3), (4) Artikolu5 (1), (2), (3), (4) -

Artikolu6(5) - -

Artikolu7 Artikolu6 Artikolu12

Artikolu8(1) l-ewwel inċiż Artikolu7(1) punt (a) ta' l-

ewwel subparagrafu

-

Artikolu8(1) it-tieni inċiż - Artikolu13(1)

Artikolu8(1) it-tielet inċiż Artikolu7(1) punt (b) ta' l-

ewwel subparagrafu

-

- Artikolu7(1) it-tieni 

subparagrafu

Artikolu13(1) (it-tieni 

subparagrafu)

Artikolu8(2) Artikolu7(2) -

Artikolu8(2) it-tieni - Artikolu13(2)



5724/2/08 REV 2 RM/ibl 3
ANNESS II DG C 3 MT

subparagrafu

Artikolu9(1) - -

Artikolu9(2) - -

Artikolu10(1) kliem 

introduttorju 

Artikolu8 -

Artikolu10(1)(a), (b), (c), 

(2),(3), (4)

- -

Artikolu11(1),(2) Artikolu9(1),(2) -

Artikolu11(3),(4) - Artikolu8(1)(2)

Artikolu12 Artikolu10 -

Artikolu13 - -

Artikolu14 Artikolu11 -

- Artikolu11(3) -

- Artikolu12 -

- - Artikolu9

Artikolu15(1) - -

- - Artikolu10(1)(2)

Artikolu15(2) - Artikolu10(3)

Artikolu15(3) - Artikolu10(4)

Artikolu15(4) - Artikolu10(5)

Artikolu15(5) - Artikolu10(6) l-ewwel, it-tieni, 

it-tielet, il-ħames subparagrafi
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- - Artikolu10(6)ir-raba' 

subparagrafu

Artikolu16 Artikolu 13 -

Artikolu17 Artikolu16 -

- Artikolu14 -

- Artikolu15 -

- - Artikolu11

- - Artikolu14

- - Artikolu15

- - Artikolu16

- - Artikolu17

- - Artikolu18

- - Artikolu19

Anness - Anness I

- Anness I -

- Anness II Anness II
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DIKJARAZZJONI TAR-RAĠUNIJIET TAL-KUNSILL
Suġġett: Pożizzjoni Komuni  adottata mill-Kunsill fis-6 ta' Ġunju 2008 bil-ħsieb ta' l-

adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli u 
standards komuni għall-organizzazzjonijiet ta' l-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri 
u għall-attivitajiet rilevanti ta' l-amministrazzjonijiet marittimi (Verżjoni mfassla 
mill-ġdid)

DIKJARAZZJONI TAR-RAĠUNIJIET TAL-KUNSILL
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I. Introduzzjoni

Fil-qafas tal-proċedura ta' kodeċiżjoni (l-art. 251 TKE), fit-30 ta' Novembru 2007 l-Kunsill 

laħaq qbil politiku dwar żewġ strumenti legali separati bbażati fuq il-proposta relatata tal-

Kummissjoni 1: abbozz ta' Direttiva dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-

organizzazzjonijiet ta' l-ispezzjoni u l-perizji tal-bastimenti u għall-attivitajiet rilevanti ta' l-

amministrazzjonijiet marittimi (tfassil mill-ġdid) u Regolament dwar ir-regoli u l-istandards 

komuni għall-organizzazzjonijiet ta' l-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri (tfassil mill-ġdid).

Dan id-dokument jirrigwarda l-parti tal-proposta tal-Kummissjoni li tikkostitwixxi d-

Direttiva mfassala mill-ġdid. 2

Wara reviżjoni legali/lingwistika, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni komuni tiegħu fis-6 ta' Ġunju

2008.

Meta ħa l-pożizzjoni tiegħu, il-Kunsill qies l-opinjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew (KESE)3 u tal-Kumitat tar-Reġjuni (KtR) 4. Numru kbir ta' l-emendi tal-Parlament 

Ewropew, adottati fl-ewwel qari fil-25 ta' April 2007 5, ġew integrati jew riflessi fit-test 

relatat, jekk jifformaw parti mid-Direttiva jew mir-Regolament skond il-pożizzjoni tal-

Kunsill.

Il-proposta għandha l-għan li tfassal mill-ġdid emendi suċċessivi għad-Direttiva 
94/57/KE li tistabbilixxi r-regoli u l-istandards komuni għall-organizzazzjonijiet ta' l-
ispezzjoni tal-bastimenti u li joħorġu ċ-ċertifikati tal-bastimenti, l-hekk imsejħa 
"organizzazzjonijiet rikonoxxuti".Barra minn hekk, ċerti dispożizzjonijiet tad-
Direttiva eżistenti huma emendati bil-ħsieb li jiġu ssimplifikati jew armonizzati jew 
sabiex ir-regoli eżistenti jiġu rrinfurzati, per eżempju, permezz tat-tisħiħ tal-kontroll 
ta' organizzazzjonijiet rikonoxxuti u permezz tar-riforma tas-sistema ta' pieni kontra 
dawk li ma jissodisfawx il-kriterji minimi ta' rikonoxximent.

                                               
1 Fit-30 ta' Jannar 2006 l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha għal Direttiva mfassla 

mill-ġdid dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-organizzazzjonijiet ta' l-ispezzjoni u l-
perizji tal-bastimenti u għall-attivitajiet rilevanti ta' l-amministrazzjonijiet marittimi (dok. 
5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95).

2 Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-abbozz tad-Direttiva hi mniżżla fid-dok. 5726/08, id-
dikjarazzjoni tar-raġunijiet relatata fid-dok. 5726/08 ADD 1.

3 KESE 1177/2006 tat-13.9.2006 (ĠU C 318 tat-23.12.2006 - p.195 - 201).
4 KtR 43/2006 tal-15.6.2006 (ĠU C 229 tat-22.9.2006, p.38).
5 Dok. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (għadu ma ġiex ippubblikat fil-Ġurnal 

Uffiċjali).
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II. Analiżi tal-Pożizzjoni Komuni

a) Forma ta' l-att legali

Il-kwistjoni prinċipali li tqajmet waqt id-diskussjonijiet fil-korpi tal-Kunsill kienet il-forma ta' 

l-att legali propost mill-Kummissjoni. Diversi dispożizzjonijiet fid-Direttiva proposta 

għandhom jinftiehmu jew li jimponu obbligi b'mod dirett jew li jagħtu kompetenza lill-

Kummissjoni li timponi obbligi bħal dawn fuq individwi, f'dan il-każ fuq l-

organizzazzjonijiet rikonoxxuti. Dan ġie kkonfermat mis-Servizz Legali tal-Kunsill fl-

opinjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2007 (dok. 13616/07) li ta parir li l-att jiġi adottat fil-forma 

ta' Regolament jew, b'mod alternattiv, li d-dispożizzjonijiet in kwistjoni jiġu mfassla mill-

ġdid jew li l-att jinqasam f'Direttiva waħda u Regolament wieħed.

Fil-qbil politiku tiegħu, il-Kunsill qabel li jaqsam it-test f'żewġ strumenti separati, Direttiva u 

Regolament. Id-Direttiva tinkludi d-dispożizzjonijiet indirizzati lill-Istati Membri fir-rigward 

tar-relazzjoni tagħhom ma' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti; filwaqt li r-Regolament fih id-

dispożizzjonijiet kollha relatati mar-rikonoxximent fil-livell Komunitarju, jiġifieri, l-għoti u l-

irtirar tar-rikonoxximent mill-Kummissjoni, l-obbligi u l-kriterji li jridu jiġu sodisfatti mill-

organizzazzjonijiet biex ikunu eliġibbli għar-rikonoxximent Komunitarju kif ukoll 

sanzjonijiet potenzjali kontra organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jonqsu milli jissodisfaw dawn 

l-obbligi u l-kriterji.

b) Kwistjonijiet prinċipali relatati mad-Direttiva

Il-Kunsill seta' jaqbel ma' l-elementi prinċipali kważi kollha tal-proposta tal-Kummissjoni 

dwar ir-relazzjoni ta' l-Istati Membri ma' organizzazzjonijiet li huma għażlu sabiex iwettqu l-

ispezzjoni, il-perizja u ċ-ċertifikazzjoni tal-bastimenti. Id-dispożizzjonijiet relatati fihom biss 

tibdiliet żgħar meta mqabbla mad-dispożizzjonijiet korrispondenti tad-Direttiva eżistenti 

94/57/KE.

Il-modifiki tat-test mill-Kunsill jew kienu meħtieġa għal raġunijiet editorjali jew 

terminoloġiċi jew inkella jikkonċernaw il-kwistjonijiet li ġejjin:
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L-ewwelnett, f'konformità mas-sistema Komunitarja eżistenti, skond liema l-Istati Membri jistgħu 

jiddelegaw is-setgħat tagħhom lil organizzazzjonijiet rikonoxxuti sabiex jisspezzjonaw lill-

bastimenti u joħorġu ċertifikati skond il-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti, il-Kunsill hu 

tal-fehma li jekk Stat Membru ma jibqax jixtieq jawtorizza lil organizzazzjoni rikonoxxuta 

speċifika li taġixxi f'ismu, huwa l-Istat Membru kkonċernat li għandu jissosspendi jew jirtira l-

awtorizzazzjoni. It-test tal-pożizzjoni komuni ma jispeċifika l-ebda proċedura, minbarra l-obbligu 

li l-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħrajn jiġu infurmati mingħajr dewmien tas-sospensjoni jew 

l-irtirar u li għandhom jingħataw raġunijiet sostanzjati għal din il-miżura.

It-tieninett, skond id-Deċiżjoni ta' Komitoloġija emendata 6, fil-pożizzjoni komuni tiegħu, il-

Kunsill jintroduċi l-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-adattament tad-Direttiva skond 

emendi għall-konvenzjonijiet, il-protokolli, il-kodiċijiet u r-riżoluzzjonijiet internazzjonali.

It-tielet, il-Kunsill iqis li hu xieraq li jispeċifika l-perijodu ta' żmien għall-informazzjoni mill-

Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva mill-Istati Membri u jipprevedi li dan isir 

kull sentejn.

III. Emendi

Il-Kunsill ħa nota tal-fehmiet espressi mill-Parlament Ewropew fl-ewwel qari tiegħu tal-proposta.

L-elementi ta' l-opinjoni tal-PE li ġejjin huma riflessi fil-pożizzjoni komuni tal-Kunsill, xi wħud 

minnhom parzjalment jew fl-ispirtu: emendi 3, 7, 9, 11, 13, 20, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37 u 51.

Il-Kunsill ma setgħax jaċċetta sett ta' emendi (4, 5, 8, 27 u 48) għal raġunijiet terminoloġiċi. Fil-

fehma tal-Kunsill l-emendi 30 u 31 mhumiex parzjalment aċċettabbli minħabba li jistgħu jbiddlu 

b'mod konsiderevoli r-regoli eżistenti għall-armonizzazzjoni tar-responsabbiltà finanzjarja li 

tirriżulta minn inċident, ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti. Il-Kunsill ma jaqbilx ma' l-emendi 

46 u 47 minħabba li huma preskrittivi żżejjed u għax mhumiex konsistenti ma' l-approċċ tal-

Kunsill għad-delegazzjoni tas-setgħat attribwiti lill-Istati Membri. Fl-aħħarnett, l-emendi 1, 21, 

28, 33 u 49 mhumiex totalment ċari jew jidher li m'hemmx iżjed bżonnhom.

                                               
6 Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-

eżerċizzju tas-setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni, kif ġiet emendata 
bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/512/KE tas-17 ta’ Lulju 2006 (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11.)
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IV. Konklużjoni

Il-Kunsill jemmen li l-pożizzjoni komuni tiegħu hi l-mod adatt sabiex, permezz ta' din id-

Direttiva, jiġu pprovduti miżuri li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri fir-relazzjoni 

tagħhom ma' l-organizzazzjonijiet ta' l-ispezzjoni u tal-perizji tal-bastimenti, filwaqt li d-

dispożizzjonijiet kollha relatati mar-rikonoxximent ta' dawn l-organizzazzjonijiet fil-livell 

Komunitarju huma stabbiliti fir-Regolament parallel.

It-test tal-pożizzjoni komuni jirrifletti numru kbir ta' l-emendi tal-Parlament Ewropew. Il-

Kunsill jistenna b'interess diskussjonijiet kostruttivi mal-Parlament Ewropew bil-ħsieb li 

jintlaħaq qbil mill-aktar fis possibbli.

_______________________
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Suġġett: Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-regoli 
u l-istandards komuni għal organizzazzjonijiet awtorizzati li jagħmlu spezzjonijiet u 
perizji tal-bastimenti u għall-attivitajiet rilevanti ta' l-amministrazzjonijiet marittimi 
[l-ewwel qari]
- Adozzjoni (AL + D)
a) tal-pożizzjoni komuni
b) tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill
- Dikjarazzjonijiet

DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

"Il-Kummissjoni terġa' tfakkar il-pożizzjoni tagħha rigward it-tfassil mill-Istati Membri ta' tabelli li 

juru l-korrelazzjoni bejn il-miżuri nazzjonali ta' traspożizzjoni ta' l-Istati Membri u d-Direttiva, biex 

jiġi żgurat l-eżami tal-konformità tar-regoli nazzjonali mad-dispożizzjonijiet Komunitarji, fl-

interessi taċ-ċittadini, ir-regolamentazzjoni aħjar u t-trasparenza.

Il-Kummissjoni mhix ser tfixkel ftehim tal-Kunsill f'dan il-każ, bil-ħsieb li titlesta l-proċedura 

interistituzzjonali. Madankollu, hija tistenna li din il-kwistjoni orizzontali tiġi eżaminata b'mod 

konġunt mill-istituzzjonijiet."
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DIKJARAZZJONI KONĠUNTA MILL-KUNSILL U L-KUMMISSJONI

"Il-Kunsill u l-Kummissjoni jqisu li l-objettivi ta' din id-Direttiva għat-titjib tas-sikurezza tal-

bastimenti u biex jiġi evitat it-tniġġis tal-baħar għandhom jiġu segwiti wkoll f'livell internazzjonali.

Għalhekk, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom, filwaqt li jfittxu l-kollaborazzjoni ta' 

membri oħrajn ta' l-IMO, jipproponu lill-IMO l-iżvilupp ta' Kodiċi internazzjonali għal 

organizzazzjonijiet rikonoxxuti.

Filwaqt li jibni fuq il-prinċipji ta' din id-Direttiva, dan il-Kodiċi għandu jiġbor fih, skond il-każ,

a) il-ħtiġiet obbligatorji li jridu jiġu sodisfatti minn organizzazzjonijiet rikonoxxuti fir-rigward 

ta' xogħol statutorju. Fost l-oħrajn dan jinkludi li ġej: ħtiġiet ġenerali bħall-indipendenza, l-

imparzjalità, l-integrità, il-kompetenza, u r-responsabbiltà; ħtiġiet relatati ma' l-

organizzazzjoni, il-ġestjoni u r-riżorsi; ħtiġiet relatati mal-proċess ta' ċertifikazzjoni; ħtiġiet 

relatati mal-ġestjoni ta' kwalità;

u

b) qafas u proċeduri għal Skema ta' Verifika obbligatorja biex ikun verifikat li organizzazzjoni 

rikonoxxuta tissodisfa l-ħtiġiet imsemmija f' a)."

________________________



 

MT    MT 

MT 



 

MT    MT 

 

KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

Brussel 11.6.2008 
KUMM(2008) 370 finali 

2005/0237 (COD) 

  

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE 
 

dwar 

il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-għan ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli u normi komuni rigward l-

organizzazzjonijiet rikonoxxuti biex iwettqu l-ispezzjonijiet u ż-żjajjar fuq il-bastimenti 
u l-attivitajiet pertinenti ta' l-amministrazzjonijiet marittimi, kif ukoll ta' regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli u normi komuni rigward l-

organizzazzjonijiet awtorizzati biex iwettqu l-ispezzjonijiet u ż-żjajjar fuq il-bastimenti 

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) 

 

 



 

MT 2   MT 

2005/0237 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE 
 

dwar 

il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-għan ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli u normi komuni rigward l-

organizzazzjonijiet rikonoxxuti biex iwettqu l-ispezzjonijiet u ż-żjajjar fuq il-bastimenti 
u l-attivitajiet pertinenti ta' l-amministrazzjonijiet marittimi, kif ukoll ta' regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli u normi komuni rigward l-

organizzazzjonijiet awtorizzati biex iwettqu l-ispezzjonijiet u ż-żjajjar fuq il-bastimenti 

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) 

1. L-ISFOND 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-PE u lill-Kunsill 
(id-dokument COM(2005) 587 finali – 2005/0237COD): 

it-30 ta' Jannar 2006 

Data ta’ l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: it-13 ta’ Settembru 
2006 

Data ta' l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: il-15 ta' Ġunju 2006 

Data ta' l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: il-25 ta’ April 2007 

Data ta’ l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni: is-6 ta' Ġunju 2008. 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

L-għan tal-proposta huwa r-riforma tas-sistema attwali ta' rikonoxximent mill-Kummissjoni 
ta' l-organizzazzjonijiet qabel ma jiġu inkarigati mill-Istati Membri biex jispezzjonaw u 
jiċċertifikaw is-sikurezza tal-bastimenti skond il-konvenzjonijiet internazzjonali 
(organizzazzjonijiet tal-perizji), sistema stipulata mid-Direttiva 94/57/KE (ĠU L 319, 
12.12.1994, p. 20). Għal din ir-raba’ emenda tad-Direttiva, qed tintuża t-teknika tar-
riformulazzjoni (refonte).  

Partikolarment, il-proposta ta’ riformulazzjoni għandha l-għan li: 

(1) Issaħħaħ is-sistemi għall-kontroll ta’ l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti, permezz tat-
twaqqif ta’ organizzazzjoni ta’ ċertifikazzjoni tas-sistemi tagħhom għall-ġestjoni tal-
kwalità, komuni għal dawn l-organizzazzjonijiet iżda indipendenti. 

(2) Tgħaqqad is-sistema doppja attwali ta’ rikonoxximent normali u limitata: minn issa 'l 
quddiem ir-rikonoxximent jingħata biss skond il-kwalità tas-servizz u l-prestazzjoni 
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tajba ta’ l-organizzazzjonijiet ikkonċernati u b’konsegwenza bl-ebda distinzjoni abbażi 
tad-daqs.  

(3) Is-simplifikazzjoni u l-istrutturar aħjar tal-kriterji ta’ rikonoxximent Komunitarja 
jagħmlu dawn l-istess kriterji aktar esiġenti. 

(4) Ir-riforma tas-sistema tas-sanzjonijiet, li bħalissa ma tipprevedi xejn ħlief is-
sospensjoni jew l-irtirar tar-rikonoxximent. Il-proposta għandha l-għan li tintroduċi 
sistema ta’ sanzjonijiet finanzjarji, aktar gradwali u aktar effiċjenti, biż-żamma tal-
possibbiltà ta' l-irtirar fil-każijiet l-aktar gravi. 

(5) L-introduzzjoni tar-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati ta’ klassifikazzjoni bejn l-
organizzazzjonijiet rikonoxxuti (ċertifikati ta’ konformità mar-regolamenti tekniċi 
proprji ta’ dawn l-organizzazzjonijiet), partikolarment f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 
tagħmir tal-baħar, wara li jkunu nħarġu skond in-normi tekniċi ekwivalenti. 

(6) Tiċċara l-ambitu jew tiffaċilita l-applikazzjoni ta’ ċerti dispożiżżjonijiet tad-direttiva. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

3.1. Dwar it-tqassim tal-proposta f'abbozz ta' direttiva u abbozz ta' regolament 

It-tqassim min-naħa tal-Kunsill tal-proposta tal-Kummissjoni f'abbozz ta' direttiva u abbozz 
ta' regolament jindirizza l-bżonn li tkun żgurata ċ-ċertezza ġuridika tas-sistema, 
partikolarment fl-istabbiliment ta' obbligi fuq l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti, inkluża l-
implimentazzjoni ta' sistema ta' sanzjonijiet finanzjarji.  

Il-Kummissjoni tinnota li l-abbozz ta' direttiva huwa mmirat lejn ir-relazzjonijiet bejn l-Istati 
Membri u l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jiddelegawlhom il-kompiti ta' spezzjoni u 
ċertifikazzjoni skond il-konvenzjonijiet internazzjonali; filwaqt li s-sistema tar-rikonoxximent 
kollha kemm hi (inklużi l-għoti, il-kriterji tar-rikonoxximent, l-obbligi ta' informazzjoni u tal-
kooperazzjoni ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti, l-evalwazzjoni tagħhom kull tant żmien, 
il-korrezzjoni tan-nuqqasijiet tagħhom u fl-aħħarnett l-irtirar) hija għalkollox koperta bl-
abbozz ta' regolament.  

Il-Kummissjoni taċċetta dan it-tqassim, safejn a) għajr għat-tibdiliet testwali indispensabbli, l-
operazzjoni tibqa' waħda purament formali li tirrispetta għalkollox is-sustanza tal-proposta; u 
b) tkun tista' tagħti kontribut għal aktar ċertezza ġuridika għall-organizzazzonijiet 
ikkonċernati. 

3.2. Dwar l-abbozz ta' direttiva 

Il-Kummissjoni tqis li l-emenda tal-premessi min-naħa tal-Kunsill hija konformi mal-
modifika tad-dispożizzjonijiet. 

Rigward dawn ta' l-aħħar:  
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• L-emendi li saru għall-Artikoli 6 u 7 huma koerenti ma' l-introduzzjoni ta' proċedura ta' 
kumitat regolatorju bi skrutinju, skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/512/KE1. 

• Il-Kunsill neħħa l-klawżola ta' salvagwardja mill-Artikolu 8(1), kwistjoni li l-Kumissjoni 
ma kienet għamlet l-ebda proposta dwarha. Madankollu, il-Kummissjoni jidhrilha li din 
għandha titqies bħala operazzjoni ta' natura teknika li tikkonsisti fit-tneħħija ta' 
mekkaniżmu li joriġina mill-verżjonijiet inizjali tad-direttiva u li issa saru inapplikabbli; 
fil-fatt, il-mekkaniżmu msemmi mhuwiex kompatibbli mas-setgħa ta' evalwazzjoni u ta' 
sanzjoni li ngħatat lill-Kummissjoni bis-saħħa ta' l-emendi suċċessivi. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni tqis li tista' tappoġġa din l-emenda li ma taffettwax id-dritt ta' inizjattiva 
tagħha. 

• Il-Kummisjsoni fakkret il-pożizzjoni tagħha rigward l-istabbiliment min-naħa ta' l-Istati 
Membri ta' tabelli ta' korrelazzjoni bejn il-miżuri ta' traspożizzjoni ta' l-Istati Membri u d-
dispożizzjonijiet tad-direttiva, fl-interessi taċ-ċittadini, tar-"regolazzjoni aħjar" u tat-
trasparenza. Minkejja t-tneħħija ta' dan l-obbligu mill-Artikolu 14, il-Kummissjoni ma' 
fixklitx qbil fil-Kunsill fil-perspettiva li l-proċedura interistituzzjonali tinġieb fi tmiemha. 
Madankollu, tistenna li l-istituzzjonjiet jeżaminaw din il-kwistjoni orizzontali b'mod 
konġunt. 

It-test hekk mibdul jinkorpora l-emendi 3, 5, 7, 9, 13, 29, 34, 35 sa 37 u 51 tal-Parlament 
Ewropew, li l-Kummissjoni kienet aċċettathom. Ma ġewx inkorporati l-emendi 1, 4 u 8, li 
kienu ta' natura formali u li l-Kummissjoi kienet aċċettathom fil-prinċipju; madankollu, il-
prinċipju ta' l-ewwel tnejn huwa rifless fil-kriterju B6(1) ta' l-anness għall-abbozz ta' 
regolament, u l-Kummissjoni dan tqisu korrett. 

Il-Kummissjoni jidhrilha li l-emendi l-oħra li l-Kunsill għamel fid-dispożizzjonijiet huma 
adattamenti minuri u/jew ta' karattru formali ta' tfassil jew tekniku, u għaldaqstant huma 
aċċettabbli.  

3.3. Dwar l-abbozz ta' regolament 

Il-Kummissjoni tqis li l-emenda tal-premessi min-naħa tal-Kunsill hija konformi mal-
modifika tad-dispożizzjonijiet, għajr għall-premessi 1 u 28a. Dwar dawn ta' l-aħħar: 

• Il-Kummissjoni ma taqbilx mal-premessa l-ġdida 1a, li tistipula li r-regolament jeħtieġlu 
jkun interpretat f'konformità mad-dritt internazzjonali. Fil-fatt, il-Kummissjoni jidhrilha li: 
a) l-abbozz ta' regolament huwa għalkollox konformi mad-dritt internazzjonali, u li b) l-
interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju hija l-kompitu esklussiv tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja, li l-leġiżlatur ma jistax jimponilha limiti.  

• Il-Kummissjoni tista' taċċetta l-premessa l-ġdida 28a minħabba li tirrifletti l-ħtieġa li jkun 
stipulat li l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti jeħtiġilhom ikollhom ġabra komprensiva ta' 
regoli tekniċi, kif ukoll li dawn ikunu armonizzati; madankollu, fl-evalwazzjoni tagħha ta' 
l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti kif ukoll ta' l-organizzazzjonijiet li jkunu applikaw għar-
rikonoxximent, se tkompli tesiġi li dawn l-obbligi jinqdew għal kollox.  

Dwar id-dispożizzjonijiet: 

                                                 
1 ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11. 
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• Fl-Artikolu 4, il-paragrafu l-ġdid 1 jespliċita dak li diġà kien impliċitu fil-proposta tal-
Kummissjoni, jiġifieri li r-rikonoxximent ma jistax jingħata għajr lil organizzazzjonijiet li 
jissodisfaw il-kriterji għar-rikonoxximent.  

• L-emenda għall-paragrafu 4 ta' l-istess Artikolu għandha l-effett li ddaħħal il-flessibbiltà 
rigward il-possibbiltà li r-rikonoxximent ikun limitat, limitazzjoni li tibqa' ta' natura 
strettament kwalitattiva. Fl-istess ħin, l-obbligu li l-Kummissjoni tespliċita r-raġunijiet 
għal-limitazzjoni u l-kundizzjonijiet tat-tneħħija eventwali tagħha jsaħħaħ il-protezzjoni 
tad-drittijiet u l-interessi ta' l-organizzazzjonijiet ikkonċernati. 

• Fl-Artikolu 5, l-introduzzjoni ta' skadenzi għall-azzjoni korrettiva tqawwi l-pressjoni fuq l-
organizzazzjoni rikonoxxuta kkonċernata, fejn ikunu rriżultaw xi nuqqasijiet. 

• L-emenda ta' l-Artikolu 6 min-naħa tal-Kunsill timplika qabelxejn l-introduzzjoni ta' 
proċedura ta' kumitat konsultattiv meta l-Kummissjoni tkun sejra timponi sanzjonijiet fuq 
organizzazzjoni rikonoxxuta li ma tkunx konformi. Il-Kummissjoni tqis, b'mod ġenerali, li 
l-komitoloġija ftit li xejn hija pertinenti għal dan it-tip ta' deċiżjonijiet, imma tagħraf li 
dawn jistgħu jaffettwaw ir-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-organizzazzjoniiet 
ikkonċernati safejn l-għan aħħari tar-rikonoxximent Komunitarju huwa li ta' l-ewwel ikunu 
jistgħu jiddelegaw kompiti ta' spezzjoni u ċertifikazzjoni skond il-konvenzjonijiet 
internazzjonali. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tilqa' s-soluzzjoni magħżula mill-Kunsill, li 
filwaqt li lill-Istati Membri tħallihom jesprimu fehmithom dwar il-ksur li jkun irriżulta u s-
sanzjonijiet li jkun għandhom jiġu imposti, teskludi kull possibbiltà ta' żvijjar politiku tal-
proċedura. Barra minn hekk, il-Kunsill deherlu neċessarju li jikkalkola l-ammont massimu 
tal-multi li jistgħu jiġu imposti fuq il-medja tal-fatturat ta' l-organizzazzjoni kkonċernata 
matul it-tliet snin finanzjarji preċedenti, ħaġa li tidher xierqa. Fl-aħħarnett l-attribuzzjoni 
tal-ġurisdizzjoni sħiħa lill-Qorti ta-Ġustizzja f'dak li jirrigwarda l-multi ssaħħaħ il-garanziji 
tal-proċedura u l-protezzjoni tad-drittijiet tad-difiża.  

• F'dak li jirrigwarda l-irtirar tar-rikonoxximent, il-Kunsill żied il-ħames sitwazzjoni, li 
għandha l-għan partikolari li s-sanzjonijiet imposti fuq organizzazzjoni rikonoxxuta ma 
jitħallsux b'sussidju pubbliku jew privat. Il-Kummissjoni dan l-approċċ tappoġġah 
għalkollox, minħabba li possibbiltà tat-tip ixxejjen għalkollox il-qawwa dissważiva tas-
sistema.  

• Id-diċitura l-ġdida li l-Kunsill fassal għall-Artikolu 9 ma tbiddilx is-sustanza tal-proposta 
inizjali tal-Kummissjoni, fejn baqa' għal kollox imħares l-aċċess għad-dokumenti u għall-
bastimenti għall-finijiet tal-valutazzjoni ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti.  

• Sar titjib sinifikanti fl-Artikolu 10 f'dak li jirrigwarda r-rikonoxximent reċiproku taċ-
ċertifikati ta' klassifikazzjoni, li minn issa 'l quddiem huwa awtomatiku għat-tagħmir kollu 
kopert bid-Direttiva 96/98/KE2 dwar it-tagħmir marittimu. Il-Kunsill jippreċiża li r-
rikonoxximent reċiproku ma jirrigwardax għajr it-tagħmir, materjali u komponenti, u 
b'hekk jagħmel espliċitu dak li diġà kien impliċitu fil-proposta oriġinali. Il-Kunsill żied 
żewġ mekkaniżmi ġodda: minn naħa waħda, l-obbligu li l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti 
jagħtu r-raġunijiet għall-każijiet fejn ma jirnexxilhomx jimplimentaw ir-rikonoxximent 
reċiproku, li madankollu ma jistax iseħħ għajr għal raġunijiet ta' sikurezza; min-naħa l-

                                                 
2 ĠU L 46, 17.2.1997, p. 25. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2002/84/KE (ĠU L 334, 

29.11.2002, p. 53). 
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oħra, klawżola ta' salvagwardja lill-organizzazzjonijiet rikonoxxuti sejra tħallihom 
jirrifijutaw l-istallazzjoni abbord ta' tagħmir speċifiku li ma jkunx konformi, mingħajr 
b'daqshekk ma jheddu r-rikonoxximent reċiproku. Fl-aħħarnett, il-perjodu pprovdut mill-
Parlament Ewropew fl-emenda 53 tiegħu biex il-Kummissjoni tippreżenta rapport dwar l-
implimentazzjoni tar-rikonoxximent reċiproku minn tliet snin ġie estiż għal ħamsa, u dan 
il-Kummissjoni tqis li huwa f'loku fid-dawl tal-kumplessità teknika tal-proċess li bih huma 
inkarigati l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti. 

• Il-Kummissjoni tinnota bi pjaċir li l-pożizzjoni komuni żżomm l-obbligu li l-
organizzazzjonijiet rikonoxxuti jimplimentaw sistema komuni u indipendenti taċ-
ċertifikazzjoni tas-sistemi tagħhom għall-ġestjoni tal-kwalità. B'hekk l-Artikolu 11 jiġbor 
fih l-essenza tal-proposta inizjali tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward, filwaqt li l-
implimentazzjoni tas-sistema jħalliha għalkollox f'idejn l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti, 
jiġifieri mingħajr ma jiddaħħlu l-Istati Membri jew il-Kummissjoni. Dwar din il-kwistjoni, 
il-Parlament kien xtaq li jipparteċipaw ta' l-ewwel, ħaġa li l-Kummissjoni kienet 
aċċċettatha fil-prinċipju; madankollu, jeħtieġ li din l-idea titwarrab bil-għan li jiġi 
żviluppat kodiċi internazzjonali għall-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jkun fih 
mekkaniżmu b'saħħtu ta' ċertifikazzjoni indipendenti (ara hawn taħt). 

• Rigward il-komitoloġija, il-Kunsill daħħal il-possibbiltà li l-Kummissjoni tadotta regoli ta' 
interpretazzjoni u applikazzjoni tal-kriterji fl-Anness. Dan jista' jkun ta' siwi għall-
implimentazzjoni effikaċi tagħhom u joffri aktar ċertezza ġuridika lill-partijiet konċernati, 
fid-dawl tan-natura ġieli ġenerali ħafna ta' ċerti kriterji, pereżempju f'dak li jirrigwarda r-
riżorsi li jeħtiġilhom ikollhom l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti. 

It-test hekk emendat jinkorpora għalkollox jew parzjalment l-emendi 6, 12, 15, 17, 18, 25, 38 
sa 44, 50, 52 sa 56, 59 sa 61, 66 u 68, li l-Kummissjoni kienet aċċettathom. L-emendi 18, 26, 
14 u 69, li l-Kummissjoni kienet aċċettathom parzjalment jew fil-prinċipju, fil-pożizzjoni 
komuni ġew inkorporati f'termini li l-Kummissjoni tqishom sodisfaċenti. L-emendi 16, 62, 64, 
65 u 71 kienu jirrigwardaw id-denominazzjoni ta' l-organizzazzjoni inkarigata biċ-
ċertifikazzjoni tas-sistemi ta' kwalità ta' l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti u l-Kummissjoni ma 
kenitx aċċettathom għajr fil-prinċipju, minħabba li l-użu tat-terminu "kumitat" jista' jqajjem 
ċerta konfużjoni mal-komitoloġija; il-Kummissjoni tqis li d-denominazzjoni magħżula mill-
Kunsill, jiġifieri "sistema ta' evalwazzjoni u ċertifikazzjoni tal-kwalità" tirrappreżenta 
kompromess li huwa għalkollox sodisfaċenti. 

Għajr għal dawk esposti hawn fuq, il-Kummissjoni jidhrilha li l-emendi tal-Kunsill fid-
dispożizzjonijiet huma adattamenti minuri u/jew ta' karattru sempliċement ta' tfassil formali 
jew tekniku, u għaldaqstant huma aċċettabbli.  

3.4. Dikjarazzjoni konġunta tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-iżvilupp, min-naħa 
ta' l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO), ta' kodiċi għall-
organizzazzjonijiet rikonoxxuti 

Il-Kummissjoni u l-Kunsill huma ta' l-istess fehma, li s-sistema li l-Komunità qiegħda 
tiżviluppa tista' tkun ta' siwi bħala mudell fuq skala dinjija, u dan jindirizza t-tħassib li 
esprima l-Parlament Ewropew dwar il-ħtieġa li s-sistemi dinjija u Komunitarji jkunu integrati 
tajjeb. Għaldaqstant, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jinsabu lesti li jħajru lill-IMO biex 
taħdem fuq it-tfassil ta' kodiċi li jiżgura livell għoli ta' kwalità, fuq il-livell dinji, fil-ħidma tal-
kumpaniji ta' klassifikazzjoni. Il-Kunsill u l-Kummissjoni għalhekk iffirmaw dikjarazzjoni 
konġunta f'dan is-sens, li tidher fl-Anness. 
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4. KONKLUŻJONIJIET 

Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tittratta bis-sħiħ it-tħassib li wassal lill-Kummissjoni biex 
tressaq il-proposta tagħha għat-tfassil mill-ġdid tad-Direttiva 94/57/KE, u żżomm l-essenzjal 
tal-miżuri li kienet irrakkomandat, li, wara t-tqassim ta' l-att f'abbozz ta' direttiva u ieħor ta' 
regolament, huma prinċipalment inkorporati f'dan ta' l-aħħar. Barra minn hekk, il-pożizzjoni 
komuni tinkorpora l-emendi kważi kollha tal-Parlament Ewropew li l-Kummissjoni kienet fil-
qagħda li taċċettahom parzjalment jew fis-sħiħ. 

Għaldaqstant il-Kummissjoni tqis li l-pożizzjoni komuni msemmija li kienet adottata bl-
unanimità tikkostitwixxi bażi tajba għal qbil mal-Parlament Ewropew fit-tieni qari, u 
taċċettaha filwaqt li tagħmel l-osservazzjonijiet u r-riservi espressi hawn fuq. 
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ANNESS  

DIKJARAZZJONI MILL-KUNSILL U L-KUMMISSJONI 

"Il-Kunsill u l-Kummissjoni jidhrilhom li l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri t-titjib tas-
sikurezza tal-bastimenti u l-prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar, għandhom ikunu mfittxija wkoll 
fuq il-livell dinji. Għaldaqstant, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom, huma u jfittxu l-
kollaborazzjoni ta' membri oħra ta' l-IMO, jipproponu lill-IMO l-iżvilupp ta' Kodiċi 
internazzjonali għall-organizzazzjonijiet rikonoxxuti. 

Abbażi tal-prinċipji ta' din id-Direttiva, dan il-Kodiċi għandu jkopri, kif ikun f'loku, 

a) ir-rekwiżiti obbligatorji li l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti għandhom jissodisfaw rigward 
il-ħidma statutorja tagħhom. Dan jinkludi, fost l-oħrajn, dawn li ġejjin: rekwiżiti ġenerali 
bħalma huma l-indipendenza, l-imparzjalità, l-integrità, il-kompetenza u r-responsabbiltà; 
rekwiżiti marbuta ma' l-organizzazzjoni, il-ġestjoni u r-riżorsi; rekwiżiti relatati mal-proċess 
ta' ċertifikazzjoni; rekwiżiti relatati mal-ġestjoni tal-kwalità; 

u 

b) qafas u proċeduri għal Skema ta' Verifika obbligatorja biex tiżgura li organizzazzjoni 
rikonoxxuta tissodisfa r-rekwiżiti msemmija f'a)." 
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