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DIRETTIVA 2008/.../KE TAL-PARLAMENT EWROPEW 

U TAL-KUNSILL

ta' 

li temenda d-Direttiva 2002/59/KE li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ 

u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità

(Test b'rilevanza 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-Artikolu 

80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

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

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

                                               

1 ĠU C 318, 23.12.2006, p.195.
2 ĠU C 229, 22.9.2006, p.38.
3 Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' April 2007 (għadha mhix ippublikata fil-Ġurnal 

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

(1) Bl-adozzjoni tad-Direttiva 2002/59/KE1, l-Unjoni Ewropea saħħet il-kapaċità tagħha għall-

prevenzjoni ta' sitwazzjonijiet li huma ta' theddida għas-sigurtà tal-ħajja tal-bniedem fil-

baħar u għall-protezzjoni ta' l-ambjent tal-baħar.

(2) Peress li din id-Direttiva tikkonċerna l-emenda tad-Direttiva 2002/59/KE, il-biċċa l-kbira 

ta' l-obbligi li jinsabu fiha mhux ser ikunu applikabbli għall-Istati Membri mingħajr xtut 

tal-baħar u portijiet tal-baħar. Konsegwentement, l-uniċi obbligi li ser ikunu applikabbli 

għall-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Lussemburgu jew is-Slovakkja huma 

dawk l-obbligi li jikkonċernaw vapuri li jtajru l-bandiera ta' dawk l-Istati Membri, 

mingħajr preġudizzju għad-dmir ta' kooperazzjoni ta' l-Istati Membri biex jiżguraw 

kontinwità bejn servizzi ta' amministrazzjoni ta' traffiku marittimu u ta' traffiku modali 

ieħor, b'mod partikolari servizzi ta' informazzjoni dwar ix-xmajjar.

(3) Taħt din id-Direttiva, l-Istati Membri li huma, Stati kostali għandhom ikunu jistgħu 

jiskambjaw informazzjoni, li jiġbru matul missjonijiet ta' monitoraġġ tat-traffiku 

marittimu, li huma jwettqu fl-oqsma ta' kompetenza tagħhom. Is-sistema Komunitarja ta' 

skambju ta' informazzjoni "SafeSeaNet" (minn hawn 'il quddiem imsejħa "SafeSeaNet"), 

żviluppata mill-Kummissjoni bi qbil ma' l-Istati Membri, tinkludi min-naħa l-waħda, 

netwerk ta' skambju ta' data u, min-naħa l-oħra, standardizzazzjoni ta' l-informazzjoni 

ewlenija disponibbli dwar vapuri u t-tagħbija tagħhom (preavviż u rappurtar). Din b'hekk 

tippermetti li tkun lokalizzata f'ras il-għajn u li tkun ikkomunikata lil kwalunkwe awtorità 

informazzjoni preċiża u aġġornata dwar vapuri f'ibħra Ewropej, il-movimenti tagħhom u t-

tagħbijiet perikolużi jew li jniġġsu tagħhom, kif ukoll dwar inċidenti fil-baħar.

                                               

1 ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10.
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(4) Għaldaqstant, sabiex ikun iggarantit l-użu operattiv ta' l-informazzjoni miġbura b'dan il-

mod, huwa essenzjali li l-infrastruttura meħtieġa għall-ġbir u l-iskambju tad-data 

msemmija f'din id-Direttiva u implimentata mill-amministrazzjonijiet nazzjonali tkun 

integrata fis-SafeSeaNet.

(5) Fost l-informazzjoni notifikata u skambjata skond id-Direttiva 2002/59/KE, dik li 

tikkonċerna l-karatteristiċi preċiżi ta' merkanzija perikoluża jew li tniġġes trasportata bil-

baħar hija partikolarment importanti. Għaldaqstant, u fid-dawl ta' inċidenti marittimi 

riċenti, l-awtoritajiet kostali għandhom ikunu permessi aċċess aktar faċli għall-karatteristiċi 

ta' l-idrokarburi li jkunu qed jiġu trasportati bil-baħar, fattur essenzjali fl-għażla ta' l-aktar 

teknika ta' kontroll adatta, u, f'emerġenza, għandhom ikunu provduti b'kuntatt dirett ma' 

dawk l-operaturi li għandhom l-aħjar għarfien tal-merkanzija trasportata.

(6) Is-sistemi awtomatiċi ta' l-identifikazzjoni tal-vapuri (AIS – Sistema Awtomatika ta' 

Identifikazzjoni) imsemmija fil-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Sigurtà tal-Ħajja fuq il-

Baħar ta’ l-1 ta' Novembru 1974 jippermettu mhux biss li jiġu mtejba l-possibbiltajiet tal-

monitoraġġ ta' dawn il-vapuri, iżda fuq kollox li jsiru aktar siguri f'sitwazzjonijiet ta' 

tbaħħir fil-qrib. Għaldaqstant l-AIS ġew integrati fit-termini normattivi tad-Direttiva 

2002/59/KE. Meta jitqies in-numru kbir ta' ħabtiet li jinvolvu l-bastimenti tas-sajd li b'mod 

evidenti l-vapuri kummerċjali ma jkunux rawhom jew li huma ma jkunux raw il-vapuri 

kummerċjali madwarhom, l-estensjoni ta' dik il-miżura għal bastimenti tas-sajd itwal minn 

15-il metru hija mixtieqa ħafna. Fil-qafas tal-Fond Ewropew għas-Sajd, tista' tingħata 

assistenza finanzjarja għat-twaħħil abbord tal-bastimenti tas-sajd ta' tagħmir ta' sigurtà 

bħall-AIS.
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(7) L-obbligu tat-twaħħil ta' AIS għandu jinftiehem ukoll li jinħtieġ li AIS tinżamm operattiva 

f'kull ħin ħlief fejn regoli jew standards internazzjonali jipprevedu l-protezzjoni ta' 

informazzjoni dwar in-navigazzjoni.

(8) Ikun utli li jiġu studjati liema sinerġiji jistgħu jkunu possibbli bejn AIS u s-sistemi ta' 

pożizzjonament u ta' komunikazzjoni użati fil-qasam tal-politika komuni tas-sajd, bħas-

sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti bis-satellita. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni, 

f'kooperazzjoni ma' l-Istati Membri, għandhom jistudjaw il-fattibbiltà u jiddeterminaw ir-

regoli dettaljati għall-integrazzjoni ta' l-AIS mas-sistemi ta' pożizzjonament u ta' 

komunikazzjoni użati fil-kuntest tal-politika komuni tas-sajd. L-investigazzjoni dwar il-

possibbiltajiet għall-integrazzjoni ta' dawn is-sistemi trid tieħu kont tal-ħtiġijiet u r-

rekwiżiti għall-kontroll tal-flotot tas-sajd, b'mod partikolari rigward is-sigurtà u l-

kunfidenzjalità tad-data trasmessa.

(9) Id-Direttiva 2002/59/KE tipprovdi li l-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri speċjali 

fir-rigward ta' vapuri li huma ta' perikolu potenzjali minħabba l-aġir jew il-kondizzjoni 

tagħhom. Għalhekk jidher mixtieq li mal-lista ta' dawn il-vapuri jiżdiedu dawk li 

m'għandhomx kopertura ta' assigurazzjoni jew garanziji finanzjarji sodisfaċenti jew li ġew 

irrappurtati minn piloti jew awtoritajiet tal-port bħala li għandhom anomaliji li jidhru li 

jistgħu jippreġudikaw it-tbaħħir sigur tagħhom jew joħolqu riskju għall-ambjent.
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(10) Skond id-Direttiva 2002/59/KE, jidher li huwa meħtieġ, f'dak li għandu x'jaqsam mar-riskji 

maħluqa minn temp eċċezzjonalment ħażin, li jittieħed kont tal-perikolu potenzjali għat-

tbaħħir mill-formazzjoni ta' silġ. Għalhekk, meta awtorità kompetenti maħtura minn Stat 

Membru tikkunsidra, abbażi ta' previżjonijiet dwar silġ provduti minn servizz kwalifikat ta' 

informazzjoni metereoloġika, li l-kundizzjonijiet tat-tbaħħir qed joħolqu theddida serja

għas-sikurezza tal-ħajja tal-bniedem jew theddida serja ta' tniġġis, hija għandha tavża b'dan

lill-kaptani tal-vapuri preżenti fiż-żona ta' kompetenza tagħha jew li huma bi ħsiebhom 

jidħlu jew joħorġu fil-/mill-port jew portijiet fiż-żona konċernata. L-awtorità konċernata 

għandha tkun tista' tieħu l-passi xierqa biex tiżgura s-sigurtà tal-ħajja tal-bniedem fuq il-

baħar u l-protezzjoni ta' l-ambjent.

(11) Id-Direttiva 2002/59/KE tipprovdi li l-Istati Membri għandhom ifasslu pjani biex 

jakkomodaw, jekk is-sitwazzjoni hekk teħtieġ, lil vapuri fil-perikolu fil-portijiet tagħhom 

jew fi kwalunkwe post protett ieħor fl-aħjar kondizzjonijiet possibbli, sabiex jiġu limitati l-

konsegwenzi ta' inċidenti fuq il-baħar. Madankollu, b'kont meħud tal-Linji Gwida dwar 

Postijiet ta' Rifuġju għall-Vapuri li jeħtieġu Assistenza annessi mar-Riżoluzzjoni A. 

949(23) ta' l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali tat-13 ta' Diċembru 2003 (minn 

hawn 'il quddiem imsejħa ir-"Riżoluzzjoni A. 949(23) ta' l-IMO")), li ġew adottati 

sussegwentament għad-Direttiva 2002/59/KE u li jirreferu għal vapuri li jeħtieġu 

assistenza, meta s-sigurtà tal-ħajja m'hijiex involuta, aktar milli għal vapuri fil-perikolu, 

dik id-Direttiva għandha tiġi emendata skond il-każ.
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(12) Abbażi tar-Riżoluzzjoni A. 949(23) ta' l-IMO u wara l-ħidma mwettqa flimkien mal-

Kummissjoni, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (minn hawn 'il quddiem imsejħa 

l-"Aġenzija") u l-Istati Membri, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti d-dispożizzjonijiet bażiċi li 

għandhom jkun fihom il-pjani għall-akkomodazzjoni ta' vapuri li jeħtieġu assistenza sabiex 

tiġi żgurata implimentazzjoni armonizzata u effettiva ta' din il-miżura u jiġi ċċarat l-ambitu 

ta' l-obbligi li jaqgħu fuq l-Istati Membri.

(13) Ir-Riżoluzzjoni A. 949(23) ta' l-IMO għandha tiffurma il-bażi ta' kwalunkwe pjan imħejji 

mill-Istati Membri sabiex jirrispondi b'mod effettiv għal theddid maħluq minn vapuri li 

jeħtieġu assistenza. Madankollu, meta ssir valutazzjoni tar-riskji assoċjati ma' tali theddid, 

l-Istati Membri jistgħu, minħabba ċ-ċirkostanzi speċjali tagħhom, jieħdu kont ta' fatturi 

oħrajn, bħall-użu ta' ilma baħar għall-produzzjoni ta' ilma tax-xorb kif ukoll il-ġenerazzjoni 

ta' l-elettriku.

(14) Meta vapur jkun jeħtieġ assistenza, jista' jkun hemm il-ħtieġa li tittieħed deċiżjoni rigward 

l-akkomodazzjoni ta' dak il-vapur f'post ta' rifuġju. Għal dan il-għan, l-awtorità konċernata 

għandha tagħmel evalwazzjoni preliminari tas-sitwazzjoni abbażi ta' l-informazzjoni li 

hemm fil-pjan rilevanti għall-akkomodazzjoni tal-vapuri f'post ta' rifuġju.
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(15) Il-pjani għall-akkomodazzjoni ta' vapuri li jeħtieġu assistenza għandhom jiddeskrivu b'mod 

preċiż il-katina ta' teħid ta' deċiżjonijiet rigward is-sejħa ta' allert u kif għandhom ikunu 

trattati s-sitwazzjonijiet in kwistjoni. L-awtoritajiet konċernati u s-setgħat tagħhom 

għandhom ikunu deskritti b'mod ċar, kif għandhom ikunu wkoll il-mezzi ta' 

komunikazzjoni bejn il-partijiet involuti. Il-proċeduri applikabbli għandhom jiżguraw li 

tkun tista' tittieħed deċiżjoni xierqa malajr abbażi ta' tagħrif espert u informazzjoni 

adegwata disponibbli għall-awtorità kompetenti.

(16) Waqt it-tfassil tal-pjani, l-Istati Membri għandhom jiġbru informazzjoni dwar postijiet 

potenzjali ta' rifuġju mal-kosta sabiex, f'każ ta' aċċident jew inċident fuq il-baħar, l-

awtorità kompetenti tkun tista' tidentifika b'mod ċar u malajr l-aktar żoni adatti għall-

akkomodazzjoni tal-vapuri li jeħtieġu assistenza. Din l-informazzjoni rilevanti għandu jkun

fiha deskrizzjoni ta' ċerti karatteristiċi tas-siti taħt kunsiderazzjoni u t-tagħmir u l-

installazzjonijiet disponibbli sabiex tiffaċilita l-akkomodazzjoni ta' vapuri li jeħtieġu 

assistenza jew li jiġu trattati l-konsegwenzi ta' aċċidenti jew tniġġis.

(17) Huwa importanti li l-lista ta' l-awtoritajiet kompetenti responsabbli mid-deċiżjoni dwar l-

akkomodazzjoni ta' vapur f'post ta' rifuġju, u l-lista ta' l-awtoritajiet responsabbli li jilqgħu 

u jieħdu ħsieb is-sejħiet ta' allert, ikunu ippubblikati b'mod xieraq. Jista' jkun siewi wkoll 

għall-partijiet involuti f'operazzjoni ta' assistenza marittima, inkluż għall-kumpanniji ta' 

assistenza u ta' rmunkar, u għall-awtoritajiet ta' Stati Membri ġirien li x'aktarx jintlaqtu 

minn emerġenza fil-baħar, li jkollhom aċċess għall-informazzjoni rilevanti.
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(18) Il-funzjoni speċifika tal-miżuri ta' monitoraġġ dwar it-traffiku tal-bastimenti u tar-rotot tal-

vapuri hija li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiksbu għarfien veru tal-vapuri li jkunu qed 

jużaw l-ilmijiet taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom u b'hekk ikunu jistgħu jieħdu azzjoni aktar 

effettiva kontra riskji potenzjali jekk meħtieġ. Il-kondiviżjoni ta' l-informazzjoni miġbura 

tgħin fit-titjib tal-kwalità tagħha u tiffaċilità l-ipproċessar tagħha.

(19) Skond id-Direttiva 2002/59/KE, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għamlu progress 

sostanzjali lejn l-armonizzazzjoni ta' l-iskambju ta' data permezz ta' mezzi elettroniċi, 

b'mod partikolari rigward it-trasport ta' merkanzija perikoluża jew li tniġġes. Is-

SafeSeaNet, fi żvilupp mill-2002, għandha tkun issa stabbilita bħala n-netwerk ta' 

referenza fil-livell Komunitarju.

(20) Il-progress magħmul fit-teknoloġiji l-ġodda u b'mod partikolari fl-implimentazzjoni 

spazjali tagħhom, bħas-sistemi ta' monitoraġġ tal-vapuri permezz ta' bagi, is-sistemi ta' l-

immaġni jew is-Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita(GNSS), illum jippermettu li 

l-monitoraġġ tat-traffiku marittimu jestendi lejn il-baħar miftuħ u b'hekk jiżguraw 

kopertura aħjar ta' l-ibħra Ewropej, inkluż permezz ta' Sistemi ta' Identifikazzjoni u Sejbien 

mill-Bogħod (LRIT). Għandu jkun hemm kooperazzjoni sħiħa fi ħdan il-Komunità dwar 

din il-ħidma jekk dawn l-għodod għandhom isiru parti integrali tas-sistema għall-

monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti stabbilita mid-Direttiva 

2002/59/KE.

(21) Sabiex ikun iggarantit l-aħjar użu possibbli, armonizzat fil-livell Komunitarju, ta' 

informazzjoni miġbura taħt id-Direttiva 2002/59/KE rigward is-sigurtà marittima, il-

Kummissjoni għandha tkun tista', jekk meħtieġ, tipproċessa u tuża din id-data u 

tiddesseminaha lill-awtoritajiet maħturin mill-Istati Membri.
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(22) F'dan il-kuntest, l-iżvilupp tas-sistema "Equasis" wera kemm huwa importanti li tkun 

inkoraġġuta kultura favur "ibħra siguri", speċjalment fost operaturi ta' trasport marittimu. 

Il-Kummissjoni għandha tkun tista' tikkontribwixxi għad-disseminazzjoni, partikolarment 

permezz ta' din is-sistema, ta' kwalunkwe informazzjoni relatata mas-sigurtà marittima.

(23) Ir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 

Novembru 2002 li jistabbilixxi Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis 

minn Bastimenti (COSS)1 jiċċentralizza l-kompiti tal-kumitati stabbiliti taħt il-leġislazzjoni 

Komunitarja rilevanti dwar is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni ta' tniġġis minn vapuri u l-

protezzjoni tal-kondizzjonijiet ta' għejxien u xogħol abbord. Il-kumitat eżistenti għandu 

għalhekk jiġi sostitwit mill-COSS.

(24) Għandu jittieħed ukoll kont ta' l-emendi għall-istrumenti internazzjonali msemmijin.

(25) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-direttiva għandhom jiġu addottati 

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

proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi mogħtija lill-Kummissjoni2.

(26) B'mod partikolari, l-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li temenda d-Direttiva

2002/59/KE sabiex jiġu applikati emendi sussegwenti relattivi għall-konvenzjonijet 

internazzjonali, protokolli, kodiċijiet u riżoluzzjonijet relatati. Ġaladarba dawk il-miżuri 

huma ta' ambitu ġenerali u mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dik id-

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

jiġu addottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 5a tad-

Deċiżjoni 1999/468/KE.

                                               

1 ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) tal-Kummissjoni Nru 93/2007415/2004 (ĠU L 22, 31.1.2007, p. 12).

2 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni 2006/512/KE 
(ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11.).
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(27) Skond ir-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 

Ġunju 2002 li tistabbilixxi l-Aġenzia Ewropea għas-Sigurtà Marittima1, l-Aġenzija 

tipprovdi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-appoġġ neċessarju fl-implimentazzjoni 

tad-Direttiva 2002/59/KE.

(28) Skond il-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar ta' liġijiet2, l-Istati Membri 

huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interessi tal-Komunità, it-tabelli tagħhom 

stess, li juru, safejn possibbli, il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta' 

trasposizzjoni, u li jagħmluhom pubbliċi.

(29) Għalhekk id-Direttiva 2002/59/KE għandha tkun emendata skond il-każ,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

                                               

1 ĠU L 208, 5.8.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 
1891/2006 (ĠU L 394, 30.12.2006, p. 1)

2 ĠU L 321, 31.12.2003, p. 1.
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Artikolu 1

Emendi

Id-Direttiva 2002/59/KE hija b'dan emendata kif ġej:

1) Fl-Artikolu 2(2), il-kliem ta' introduzzjoni għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem:

"Sakemm ma jiġix previst mod ieħor, din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal:";

2) L-Artikolu 3 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) il-punt (a) għandu jiġi emendat kif ġej:

(i) il-kliem ta' introduzzjoni għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem:

"Strumenti internazzjonali relevanti" tfisser l-istrumenti li ġejjin fil-verżjoni 

aġġornata tagħhom:";

(ii) għandhom jiżdiedu l-inċiżi li ġejjin:

– " 'Ir-Riżoluzzjoni ta' l-IMO A.917(22)' tfisser ir-Riżoluzzjoni 

A.917(22) ta' l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali intitolata 

"Linji Gwida għall-użu abbord ta' l-AIS", kif emendata mir-Riżoluzzjoni 

A.956(23) ta' l-IMO;

– Ir-Riżoluzzjoni A.949(23) ta' l-IMO' tfisser ir-Riżoluzzjoni 949(23) ta' l-

Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali intitolata "Linji Gwida dwar 

il-postijiet ta' rifuġju għall-vapuri li jeħtieġu assistenza";

– 'Ir-Riżoluzzjoni A.950(23) ta' l-IMO' tfisser ir-Riżoluzzjoni 950(23) ta' l-

Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali intitolata "Servizzi għall-

assistenza marittima (MAS)";";

(b) il-punt (k) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(k)- 'awtoritajiet kompetenti' tfisser l-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet maħturin 

mill-Istati Membri biex iwettqu funzjonijiet taħt din id-Direttiva.";

(c) għandhom jiżdiedu il-punti li ġejjin:
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"(s) 'SafeSeaNet' tfisser is-sistema Komunitarja ta' skambju ta' informazzjoni 

marittima żviluppata mill-Kummissjoni b'kooperazzjoni ma' l-Istati Membri 

sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni Komunitarja;

(t) 'servizz skedat' tfisser sensiela ta' qsim bil-vapur operati biex iservu t-traffiku 

bejn l-istess żewġ portijiet jew iktar, jew skond skeda ta' żmien ippubblikata 

jew bi qsim tant regolari jew frekwenti li jikkostitwixxi sensiela sistematika li 

tingħaraf;
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(u) 'bastiment tas-sajd' tfisser kwalunkwe bastiment mgħammar għall-isfruttament 

kummerċjali ta' riżorsi akwatiċi ħajjin;

(v) 'vapur li jeħtieġ assistenza' tfisser vapur f'sitwazzjoni, minbarra waħda li 

teħtieġ is-salvataġġ ta' persuni abbord, li tista' twassal għat-telf tal-vapur jew 

għal perikolu ambjentali jew ta' navigazzjoni.";

3) għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 6a

L-użu ta' sistemi awtomatiċi ta' identifikazzjoni (AIS) mill-bastimenti tas-sajd

Kwalunkwe bastiment tas-sajd li huwa itwal minn 15-il metru b'kollox u li jtajjar il-

bandiera ta' Stat Membru u hu reġistrat fil-Komunità, jew jopera fl-ilmijiet interni jew il-

baħar territorjali ta' Stat Membru, jew li jħott il-qbid tiegħu fil-port ta' Stat Membru 

għandu, skond l-iskeda ta' żmien stabbilita fl-Anness II, parti I(3), ikun mgħammar b'AIS 

(Klassi A) li tissodisfa l-istandards ta' prestazzjoni mfassla mill-IMO.

Il-bastimenti tas-sajd mgħammra b'AIS għandhom iżommuha operattiva l-ħin kollu. 

F'każijiet eċċezzjonali, l-AIS tista' tintefa meta l-kaptan iqis li dan ikun meħtieġ fl-interess 

tas-sigurtà jew tas-sikurezza tal-bastiment tiegħu.";
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4) L-Artikolu 12 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 12 

Obbligi tax-shipper

Ebda merkanzija perikoluża jew li tniġġes ma tista' tinġieb għat-trasport jew titgħabba fuq 

vapur, ikun xi jkun id-daqs tiegħu, f'port ta' Stat Membru, ħlief jekk il-kaptan jew l-

operatur ma jkunx irċieva dikjarazzjoni li jkollha l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-informazzjoni elenkata fl-Anness I(2);

(b) għas-sustanzi msemmija fl-Anness I għall-Konvenzjoni MARPOL, id-dokument bid-

data ta' sigurtà bil-karatteristiċi fiżiko-kimiċi tal-prodotti, inkluż il-viskosità tagħhom 

espressa f'cSt mal-50°C u d-densità tagħhom mal-15°C;

(c) in-numri ta' emerġenza tax-shipper jew ta' kull persuna oħra fil-pussess ta' 

informazzjoni fuq il-karatteristiċi fiżiko-kimiċi tal-prodotti u dwar l-azzjoni li 

għandha tittieħed f'emerġenza.

Għandha tkun ir-responsabbiltà tax-shipper biex jagħti lill-kaptan jew lill-operatur tali 

dikjarazzjoni u biex jiżgura li t-tagħbija miġjuba għat-trasport hija tassew dik iddikjarata 

skond l-ewwel paragrafu.";
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5) fl-Artikolu 16(1) għandhom jiġu miżjuda l-punti li ġejjin:

"(d) "vapuri li ma nnotifikawx, jew li m'għandhomx, ċertifikati ta' assigurazzjoni jew 

garanziji finanzjarji skond kwalunkwe leġislazzjoni Komunitarja u regoli 

internazzjonali;

(e) vapuri li ġew rappurtati minn piloti jew awtoritajiet tal-port bħala li għandhom 

anomaliji li jidhru li jistgħu jippreġudikaw in-navigazzjoni sigura tagħhom jew 

joħolqu riskju għall-ambjent.";

6) għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 18 a

Miżuri f'każ ta' riskji maħluqa minħabba kondizzjonijiet ta' silġ

1. Fejn l-awtoritajiet kompetenti jikkonsidraw, minħabba kondizzjonijiet ta' silġ, li 

hemm theddida serja għas-sigurtà tal-ħajja tal-bniedem fuq il-baħar jew għall-

protezzjoni taż-żoni marittimi jew tal-kosta tagħhom jew taż-żoni marittimi jew tal-

kosta ta' Stati oħra:

(a) għandhom ifornu lill-kaptani tal-vapuri, li jkunu fiż-żoni ta' kompetenza 

tagħhom, jew li huma bi ħsiebhom jidħlu jew joħorġu minn wieħed mill-

portijiet tagħhom, l-informazzjoni xierqa dwar il-kondizzjonijiet tas-silġ, ir-

rotot irrikkmandati u s-servizzi ta' vapuri li jkissru s-silġ fiż-żona ta' 

kompetenza tagħhom;



5719/3/08 REV 3 RM/vp 16
DG C 3 MT

(b) huma jistgħu, mingħajr preġudizzju għad-dmir ta' assistenza lil vapuri li 

jeħtieġu assistenza u għal obbligi oħra derivati minn regoli internazzjonali 

rilevanti, jitolbu li vapur li jkun fiż-żona kkonċernata u li bi ħsiebu jidħol jew 

joħroġ minn port jew moll jew jitlaq minn żona ta' l-irmiġġ, jissodisfa l-ħtiġiet 

ta' saħħa u qawwa proporzjonati mas-sitwazzjoni tas-silġ fiż-żona kkonċernata.

2. Il-miżuri meħuda skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu bbażati, fir-rigward tad-data 

dwar il-kondizzjonijiet tas-silġ, fuq previżjonijiet tas-silġ u tat-temp ipprovduti minn 

servizz kwalifikat ta' informazzjoni meteoroloġika rikonoxxut mill-Istat Membru.";

7) Is-subparagarfu li ġej għandu jiġi miżjud fl-Artikolu 19(2):

"Għal dan il-għan huma għandhom jikkomunikaw lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 

meta mitluba, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 12.";

8) l-Artikolu 20 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 20

Akkomodazzjoni ta' vapuri li jeħtieġu assistenza f'postijiet ta' rifuġju

1. L-aċċettazzjoni jew iċ-ċaħda ta' vapur li jeħtieġ assistenza f'post ta' rifuġju għandhom 

ikunu soġġetti għal evalwazzjoni minn qabel tas-sitwazzjoni mwettqa abbażi tal-pjan 

imsemmi fl-Artikolu 20a u għal deċiżjoni meħuda minn awtorità kompetenti.
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2. L-awtoritajiet imsemmijin f'paragrafu 1 għandhom jiltaqgħu regolarment sabiex 

jiskambjaw it-tagħrif espert tagħhom u jtejbu l-miżuri meħuda skond dan l-Artikolu. 

Huma jistgħu jiltaqgħu fi kwalunkwe ħin, minħabba ċ-ċirkostanzi speċifiċi.";

9) għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 20a

Pjani għall-akkomodazzjoni ta' vapuri li jeħtieġu assistenza

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu pjani bil-ħsieb li jirrispondu għat-theddid 

maħluq minn vapuri li jeħtieġu assistenza fl-ibħra taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.

2. Il-pjani imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitħejjew wara konsultazzjoni mal-

partijiet konċernati, abbażi tar-Riżoluzzjonijiet A.949(23) u A.950(23) ta' l-IMO, u 

għandhom jinkludu mill-inqas dan li ġej:

(a) l-identità ta' l-awtorità jew ta' l-awtoritajiet responsabbli li jirċievu u li jieħdu 

ħsieb is-sejħiet ta' l-allert;

(b) l-identità ta' l-awtorità kompetenti li għandha r-responsabbiltà li tivvaluta s-

sitwazzjoni, u li tieħu deċiżjoni dwar l-aċċettazzjoni jew iċ-ċaħda ta' vapur li 

jeħtieġ assistenza fil-post ta' rifuġju magħżul;
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(c) informazzjoni fuq il-kosta ta' l-Istati Membri, li tgħin fil-valutazzjoni ta' vapur

li jeħtieġ assistenza f'post ta' rifuġju, inkluża d-deskrizzjoni tal-fatturi 

ambjentali, ekonomiċi u soċjali u tal-kondizzjonijiet naturali;

(d) il-proċeduri ta' valutazzjoni għall-aċċettazzjoni jew iċ-ċaħda ta' vapur li jeħtieġ 

assistenza f'post ta' rifuġju;

(e) ir-riżorsi u l-installazzjonijiet adatti għall-assistenza, is-salvataġġ u l-ġlieda 

kontra t- tniġġis;

(f) proċeduri għall-koordinazzjoni u għat-teħid ta' deċiżjonijiet internazzjonali;

(g) il-proċeduri ta' garanziji finanzjarji u ta' responsabbiltà eżistenti fir-rigward tal-

vapuri milqugħa f'post ta' rifuġju.

3. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw l-isem ta' l-awtorità kompetenti msemmija 

fl-Artikolu 20(1) u ta' l-awtoritajiet maħtura biex jirċievu u jieħdu ħsieb l-

allerti.

L-Istati Membri, meta mitluba, għandhom jgħaddu l-informazzjoni rilevanti fir-

rigward tal-pjani lill-Istati Membri ġirien.
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Fl-implimentazzjoni tal-proċeduri msemmijin fil-pjani għall-akkomodazzjoni tal-

vapuri li jeħtieġu assistenza, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

informazzjoni rilevanti tkun disponibbli għall-partijiet involuti fl-

operazzjonijiet.

Jekk mitluba mill-Istati Membri, dawk li jirċievu informazzjoni skond it-tieni u 

t-tielet subparagrafi għandhom ikunu marbuta minn obbligu ta' kunfidenzjalità.

4. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni sa... dwar il-miżuri meħuda 

fl-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.";

10) għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 22a

SafeSeaNet

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistemi ta' amministrazzjoni għall-

informazzjoni marittima, fuq livell nazzjonali jew lokali sabiex jiżguraw l-

ipproċessar ta' l-informazzjoni msemmija f'din id-Direttiva.

2. Is-sistemi stabbiliti skond il-paragrafu 1 għandhom jippermettu li l-informazzjoni 

miġbura tkun użata b'mod operattiv u tkun tissodisfa, b'mod partikolari, il-

kondizzjonijiet imniżżlin fl-Artikolu 14.

                                               

 ĠU: 18-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
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3. Sabiex ikun garantit skambju effettiv ta' l-informazzjoni imsemmija f'din id-

Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sistemi nazzjonali jew lokali 

stabbiliti biex jiġbru, jipproċessaw u jippreservaw dik l-informazzjoni, jistgħu jkunu 

interkonnessi mas-SafeSeaNet. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li s-SafeSeaNet tkun 

operattiva 24 siegħa kuljum.";

11) l-Artikolu 23 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) Il-punt (c) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(c) jestendu l-kopertura tas-sistema Komunitarja ta' monitoraġġ u ta' informazzjoni 

dwar it-traffiku tal-bastimenti u/jew jaġġornawha bil-ħsieb li jtejjbu l-

identifikazzjoni u l-monitoraġġ tal-vapuri, b'kont meħud ta' l-iżviluppi fit-

teknoloġiji ta' l-informazzjoni u l-komunikazzjoni. Għal dan il-għan, l-Istati 

Membri u l-Kummissjoni għandhom jaħdmu flimkien biex, fejn meħtieġ, 

jistabbilixxu sistemi obbligatorji ta' rappurtar, servizzi obbligatorji tat-traffiku 

marittimu u s-sistemi adatti għar-rotot tal-vapuri, bil-għan li jiġu ppreżentati 

lill-IMO għall-approvazzjoni. Huma għandhom jikkollaboraw ukoll, fi ħdan il-

korpi reġjonali jew internazzjonali konċernati, għall-iżvilupp ta' sistemi ta' 

identifikazzjoni u sejbien mill-bogħod;";
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(b) għandu jiżdied il-punt li ġej:

"(e) jiżguraw l-interkonnessjoni u l-interoperabbiltà tas-sistemi nazzjonali użati 

għall-amministrazzjoni ta' l-informazzjoni msemmija fl-Anness I, u 

jiżviluppaw u jaġġornaw is-SafeSeaNet;";

12) għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 23a

Ipproċessar u amministrazzjoni ta' informazzjoni ta' sigurtà marittima

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura, fejn meħtieġ, l-ipproċessar, l-użu u d-

disseminazzjoni lill-awtoritajiet maħtura mill-Istati Membri, ta' l-informazzjoni 

miġbura taħt din id-Direttiva.

2. Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp u għall-operat ta' 

sistemi ta' ġbir u ta' disseminazzjoni tad-data relatati mas-sigurtà marittima, b'mod 

partikolari permezz tas-sistema 'Equasis' jew ta' kwalunkwe sistema pubblika oħra 

ekwivalenti.";
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13) l-Artikolu 28 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 28

Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat għall-Ibħra Protetti u l-

Prevenzjoni ta' Tniġġis mill-Vapuri (COSS), stabbilit permezz ta'Regolament (KE) 

Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa 

(4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta' 

l-Artikolu 8 tagħha.

___________________

* ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-

Kummissjoni (KE) Nru 93/2007 (ĠU L 22, 31.1.2007, p. 12).
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14) Il-punt li ġej għandu jiġi miżjud fl-Anness II (I):

"3. Bastimenti tas-sajd

Bastimenti tas-sajd itwal minn 15-il metru b'kollox huma soġġetti għall-ħtiġiet tal-

ġarr imniżżlin fl-Artikolu 6a skond l-iskeda ta' żmien li ġejja:

– bastimenti tas-sajd li t-tul b'kollox tagħhom huwa 24 metru jew aktar iżda inqas 

minn 45 metru: sa mhux aktar tard minn...;

– bastimenti tas-sajd li t-tul b'kollox tagħhom huwa 18 metru jew aktar iżda inqas 

minn 24 metru: sa mhux aktar tard minn... ;

– bastimenti tas-sajd li t-tul b'kollox tagħhom huwa aktar minn 15-il metru iżda 

inqas minn 18-il metru: sa mhux aktar tard minn....

Bastimenti tas-sajd ġodda li huma itwal minn 15-il metru b'kollox huma soġġetti 

għall-ħtiġiet tal-ġarr imniżżlin fl-Artikolu 6a sa minn...".

                                               

 ĠU: 3 snin mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva
 ĠU: 4 snin mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva
 ĠU: 5 snin mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva
 18-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva
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Artikolu 2

Traspożizzjoni

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

amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard 

minn... Huma għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawk il-

miżuri.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, għandu jkun fihom referenza għal din id-

Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni 

uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir tali 

referenza.

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

ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Dħul fis-Seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-

Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

                                               

 ĠU: 18-il xahar mid-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
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Artikolu 4

Indirizzati

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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I. INTRODUZZJONI

F'Novembru 2005, il-Kummissjoni adottat il-proposta tagħha 1 għal Direttiva tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/59/KE li tistabbilixxi sistema għall-

monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità. Din il-proposta 

intbagħtet lill-Kunsill fit-13 ta' Jannar 2006.

Il-Parlament Ewropew adotta l-opinjoni ta' l-ewwel qari tiegħu fil-25 ta' April 2007.

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta l-opinjoni tiegħu fit-13 ta’ Settembru 2006.2

Il-Kumitat tar-Reġjuni adotta l-opinjoni tiegħu fil-15 ta' Ġunju 2006. 3

Fil-qafas tal-proċedura ta' kodeċiżjoni (l-artikolu 251 TKE), fis-7 ta' Ġunju 2007 l-Kunsill

laħaq qbil politiku dwar l-abbozz ta' direttiva. Wara reviżjoni legali/lingwistika, il-Kunsill

adotta l-pożizzjoni komuni tiegħu fis 6 ta' Ġunju 2008.

II. OBJETTIV

L-objettiv prinċipali tad-Direttiva proposta huwa li temenda d-Direttiva 2002/59/KE sabiex 

jiġu inkorporati miżuri addizzjonali għat-titjib tas-sigurtà tal-vapuri u l-protezzjoni ambjentali 

kif ukoll għall-armonizzazzjoni ta' l-implimentazzjoni tal-"postijiet ta' kenn".

Il-proposta tinkludi b'mod partikolari l-iżvilupp tas-sistema Komunitarju ta’ skambju ta’ 

tagħrif tas-sigurtà marittima SafeSeaNet, il-ħatra mill-Istati Membri ta' awtorità indipendenti 

għall-akkomodazzjoni tal-vapuri fil-periklu, miżuri li għandhom jittieħdu fil-preżenza tas-silġ 

kif ukoll it-trattament tal-vapuri li mhumiex assigurati. Barra minn hekk, il-proposta 

tissuġġerixxi l-użu ta' sistemi awtomatiċi ta' identifikazzjoni (SAI) li għandhom isiru 

obbligatorji għall-bastimenti tas-sajd li huma itwal minn 15-il metru u li l-obbligi ta' tagħrif ta' 

min jibgħat isiru aktar stretti.

                                               
1 Dok. 5171/06 - COM(2005) 589 finali
2 ĠU C 2006/318, 23.12.2006
3 ĠU C 2006/229, 22.9.2006
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III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI KOMUNI

Ġenerali

Il-pożizzjoni komuni tal-proposta ta' hawn fuq, kif miftiehma mill-Kunsill, taġġorna d-

direttiva fis-seħħ sabiex tikkontribwixxi għal sigurtà marittima mtejba. Għalkemm il-Kunsill

jaqbel mal-Kummissjoni fir-rigward ta' l-objettiv tal-proposta, l-approċċ tal-Kunsill involva xi 

adattamenti li jimmiraw għal żieda fis-sigurtà fil-bastimenti tas-sajd b'tul ta' aktar minn 15-il 

metru b'kollox billi jgħammarhom b'sistemi awtomatiċi ta' identifikazzjoni (SAI), waqt li 

jistabbilixxi r-regoli għall-aċċettazzjoni jew ir-rifjut ta' vapuri li jeħtieġu assistenza f'postijiet 

ta' kenn u li jtejjeb il-monitoraġġ tal-vapuri permezz tas-sistema ta' skambju ta' informazzjoni 

SafeSeaNet.

Għandu jiġi nnotat li l-pożizzjoni komuni tinkludi wkoll numru ta' bidliet minbarra dawk 

previsti fl-opinjoni ta' l-ewwel qari tal-Parlament Ewropew minħabba li d-dispożizzjonijiet 

mill-proposta tal-Kummissjoni ġew supplimentati b'elementi ġodda jew abbozzati 

kompletament mill-ġdid.

Barra minn hekk, numru ta' bidliet ta' abbozzar ifittxu biss li jiċċaraw it-test jew jiżguraw il-

koerenza ġenerali tad-direttiva.

Żewġ kwistjonijiet prinċipali, it-tgħammir tal-bastimenti tas-sajd b'sistemi awtomatiċi ta' 

identifikazzjoni (SAI) u l-akkomodazzjoni tal-vapuri f'postijiet ta' kenn, ġew ikkunsidrati ta' 

importanza maġġuri waqt id-diskussjonijiet fil-korpi tal-Kunsill ikkonċernati.
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Kwistjonijiet speċifiċi

A. L-użu ta' sistemi awtomatiċi ta' identifikazzjoni (SAI)

L-użu ta' sistemi awtomatiċi ta' identifikazzjoni (SAI, klassi A) mill-bastimenti tas-sajd 

b'tul ta' aktar minn 15-il metru b'kollox, li huwa wieħed mill-karatteristiċi prinċipali tad-

Direttiva emendata, ġie aċċettat mill-Kunsill. Madankollu, il-Kunsill jikkunsidra li huwa 

meħtieġ li jiġi identifikat b'mod ċar għal liema bastimenti japplika dan l-obbligu. Għal 

dan il-għan, il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill timmodifika l-proposta tal-Kummissjoni u 

tiddetermina b'mod preċiż il-kondizzjonijiet għal din id-dispożizzjoni obbligatorja.

Barra minn hekk, il-Kunsill aċċetta l-emenda 17 tal-Parlament Ewropew, u 

konsegwentement fid-direttiva ssir referenza għar-Riżoluzzjoni A.917(22) ta' l-IMO 

(Linji Gwida għall-użu tas-SAI abbord).

Barra minn hekk, il-Kunsill irreveda l-iskeda ta' żmien ta' l-implimentazzjoni (anness 

II(I)) proposta mill-Kummissjoni sabiex jiġi żgurat li l-limiti ta' żmien ikunu 

prattikament fattibbli għall-partijiet ikkonċernati. Fl-opinjoni tal-Kunsill, huwa meħtieġ 

li jiġi indikat li l-bastimenti tal-ġarr mgħammra b'SAI għandhom iżommuha operattiva 

fil-ħinijiet kollha minbarra f'xi każijiet partikolari.

B. Akkomodazzjoni ta’ vapuri f'postijiet ta' kenn

Il-Kunsill huwa ta' l-opinjoni li, fir-rigward ta' l-akkomodazzjoni ta' vapuri f'postijiet ta' 

kenn, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-linji gwida ta' l-IMO dwar il-postijiet ta' 

kemm għall-vapuri li jeħtieġu assistenza (Riżoluzzjoni A.949(23) ta' l-IMO) li 

jistipulaw li l-Istat Membru għandu d-dritt li jaċċetta jew jirrifjuta l-aċċess ta' bastiment 

għal post ta' kenn. Il-modifika tal-Kunsill tal-proposta tal-Kummissjoni tagħmel ċar li l-

aċċettazzjoni jew ir-rifjut ta' vapur li jeħtieġ assistenza f'post ta' kenn għandhom ikunu 

soġġetti għal valutazzjoni minn qabel tas-sitwazzjoni mwettqa abbażi tal-pjan għall-

akkomodazzjoni u ta' deċiżjoni meħuda minn awtorità kompetenti. Għall-Kunsill, huwa 

meħtieġ li jiġi żgurat li l-pjanijiet għall-akkomodazzjoni ser jiġu ppreparati abbażi tar-

Riżoluzzjonijiet ta' l-IMO A.949(23) (Linji Gwida ta' l-IMO dwar il-postijiet ta' kenn 

għall-vapuri li jeħtieġu assitenza) u A.950(23) (Servizzi ta' Assistenza Marittima). 
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Aktar minn hekk, il-Kunsill, bil-kontra tal-Kummissjoni, huwa ta' l-opinjoni li l-

pjanijiet għall-akkomodazzjoni tal-vapuri fi ħtieġa ta' assistenza għandu jkun fihom 

informazzjoni dwar il-kosta ta' l-Istati Membri, li għandha tgħin fil-valutazzjoni ta' 

vapur li jeħtieġ assistenza f'post ta' kenn. Relatat mal-komunikazzjoni ta' dawn il-

pjanijiet għall-Istati Membri ġirien, il-Kunsill introduċa l-possibbiltà għall-Istati 

Membri li jimponu l-kunfidenzjalità.

Kwistjoni oħra mqajma fid-diskussjonijiet fil-korpi tal-Kunsill, fir-rigward ta' l-

akkomodazzjoni fil-postijiet ta' kenn, kienet ir-rwol ta' "l-awtorità kompetenti". Il-

Kunsill żied definizzjoni addizzjonali ta' "awtorità kompetenti" li timmira għal fehim 

aħjar ta' dan it-terminu u li tiddeskrivi r-rwol ta' l-awtorità kompetenti. L-objettiv tal-

Kunsill huwa li titħalla flessibbiltà biżżejjed lill-Istati Membri biex jorganizzaw l-

awtorità kompetenti tagħhom, waqt li jieħdu wkoll kont dovut ta' l-istrutturi 

amministrattivi u organizzattivi interni tagħhom.

Kwistjonijiet oħra

Minn barra ż-żewġ kwistjonijiet prinċipali ta' hawn fuq, il-Kunsill immodifika ulterjorment il-

proposta tal-Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-miżuri fil-każ tal-kondizzjonijiet 

tas-silġ. Dwar din il-kwistjoni, ġie ċċarat li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipproċedu 

mingħajr preġudizzju għad-dmir ta' l-assistenza u r-regoli internazzjonali rilevanti.

Fir-rigward tad-dispożizzjoni proposta dwar il-garanziji finanzjarji li tistabbilixxi l-possibbiltà 

għall-Istati Membri li jitolbu ċertifikat ta' assigurazzjoni jew garanzija finanzjarja għall-

operatur tal-vapur, il-Kunsill jikkunsidra li mhux opportun li jsir riferiment għal proposta oħra 

tal-Kummissjoni li tkun qed tiġi eżaminata fil-qafas tal-proċedura ta' kodeċiżjoni (proposta 

dwar ir-responsabbiltà ċivili u l-garanziji finanzjarji tal-proprjetarji tal-vapuri).
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Fir-rigward tad-dħul fis-seħħ tad-direttiva emendata, il-perijodu mogħti lill-Istati Membri 

sabiex iġibu fis-seħħ il-miżuri ta' implimentazzjoni nazzjonali għal dan l-abbozz ta' direttiva 

ġie estiż minn 12-il xahar għal 18-il xahar.

Fir-rigward tas-SafeSeaNet, il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tinkludi dispożizzjoni, abbażi ta' 

l-emenda 65 tal-Parlament Ewropew, li skond din il-Kummissjoni għandha tiżgura li s-

SafeSeaNet hija operattiva fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum.

IV. L-EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-pożizzjoni komuni tinkorpora uħud mill-emendi ta' l-ewwel qari tal-Parlament Ewropew, li 

jtejbu jew jiċċaraw it-test tad-direttiva proposta.

Il-Kunsill aċċetta bis-sħiħ l-emendi 17 u 65 tal-Parlament Ewropew (kif imniżżlin fid-dok. 

8724/07) u qabel li jabbozza mill-ġdid l-emendi 22 u 23 sabiex l-Artikolu 6a, it-tieni 

paragrafu, jaqra: "Il-bastimenti tas-sajd, mgħammra bis-SAI għandhom iżommuha operattiva 

l-ħin kollu. F'każijiet eċċezzjonali, is-SAI tista' tintefa meta l-kaptan iqis li dan ikun meħtieġ 

fl-interess tas-sigurtà jew tas-sikurezza tal-bastiment tiegħu."
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Madankollu, mhux l-emendi kollha tal-Parlament Ewropew huma riflessi f'din il-pożizzjoni 

komuni. Għal raġunijiet differneti ma kinux aċċettabbli għall-Kunsill. B'dan il-mod, per 

eżempju, l-emendi 10, 11, 15, 18, 35 u 45 ma setgħux jiġu aċċettati mill-Kunsill għax 

jimmiraw għall-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva. L-emendi 5, 31, 32, 33 u 

34, li huma relatati ma' l-awtorità kompetenti, ma jistgħux jiġu aċċettati mill-Kunsill għax 

huma speċifiċi u dettaljati żżejjed. Dawn iwasslu għal inflessibbiltà organizzattiva u ma 

jippermettux il-possibbiltà li jittieħdu f'konsiderazzjoni l-ispeċifiċitajiet ta' l-Istati Membri.

Fir-rigward ta' l-użu tas-SAI minn bastitmenti tas-sajd, il-Kunsill jappoġġa t-tul propost mill-

Kummissjoni, waqt li jieħu kont ukoll tal-modifiki addizzjonali għalihom inklużi fil-

pożizzjoni komuni. Għalhekk, l-emendi 24, 50 u 51 ma setgħux jiġu appoġġati mill-Kunsill.

L-emendi 8, 9, 38, 39, 40 u 41 ġew ikkunsidrati mill-Kunsill bħala mhux opportuni għax 

jirreferu għal proposta oħra tat-tielet pakkett ta' sigurtà marittima li għadu fil-proċess ta' 

eżaminazzjoni fil-qafas tal-proċedura ta' kodeċiżjoni. Rigward l-iskambju ta' informazzjoni 

konfidenzjali (emendi 7, 37, 44, 47 u 64), il-Kunsill huwa ta' l-opinjoni li dawn l-emendi 

jistgħu iqajmu xi problemi relatati mal-konfidenzjalità ta' l-informazzjoni kkonċernata. Fl-

aħħarnett, dwar l-emendi 50, 52, 53 u 54 li jispeċifikaw meta l-bastimenti tas-sajd differenti 

għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonjijiet tad-direttiva, il-Kunsill jikkunsidra li l-

iskeda ta' żmien ta' l-implimentazzjoni inkluża fil-pożizzjoni komuni tista' tkun aktar xierqa 

għall-partijiet ikkonċernati.

Il-Kunsill jikkunsidra wkoll li xi emendi jistgħu jkunu aktar xierqa bħala premessi, bħall-

emendi 42 u 43.

V. KONKLUŻJONI

Il-Kunsill hu ta' l-opinjoni li l-pożizzjoni komuni tippermetti lill-Istati Membri jieħdu 

azzjonijiet xierqa u preventivi kif ukoll jirrispondu b'mod korrett għal sitwazzjonijiet 

perikolużi.

Il-Kunsill jistenna b'interess diskussjonijiet kostruttivi mal-Parlament Ewropew bil-ħsieb ta' l-

adozzjoni bikrija tad-Direttiva.

__________________
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2005/0239 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

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

dwar 

pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-għan ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/59/KE li tistabbilixxi sistema għall-

monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità 

1. SFOND 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-PE u lill-Kunsill 
[dokument COM(2005)589 finali - 2005/0239 (COD)] 

9.01.2006 

Data ta' l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni 15.06.2006 

Data ta’ l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: 13.09.2006 

Data ta’ l-opinjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari: 25.04.2007 

Data ta’ l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni: 6.06.2008 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

Il-proposta għal direttiva li temenda d-Direttiva 2002/59/KE li tistabbilixxi sistema għall-
monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità tikkostitwixxi 
sensiela ta’ miżuri li għandhom l-għan isaħħu u jikkompletaw l-intier tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti dwar is-sikurezza marittima. 

Din il-proposta għandha l-għan li tikkompleta, issaħħaħ u tiċċara d-Direttiva 2002/59/KE 
eżistenti, fir-rigward tal-punti li ġejjin: 

• Il-kjarifika u t-tisħiħ tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva attwali dwar l-
akkomodazzjoni tal-bastimenti f’diffikultà f’postijiet ta’ rifuġju. L-għan huwa li 
jiġi stabbilit il-prinċipju ta’ l-akkomadazzjoni tal-bastimenti f’diffikultà f’post ta’ 
rifuġju, ħlief fejn valutazzjoni tas-sistema twassal għal konklużjoni differenti. L-
għan huwa wkoll li jiġi żgurat li l-awtoritajiet indipendenti responsabbli għan-
nomina ta’ l-aktar postijiet ta’ rifuġju xierqa jiġu identifikati b’mod ċar u jkollhom 
l-informazzjoni meħtieġa għat-teħid ta’ deċiżjonijiet rapidi, inkluża informazzjoni 
preċiża dwar iż-żoni kostali disponibbli bħala postijiet ta’ rifuġju.  

• Obbligu biex jiġi nstallat tagħmir (AIS – Automatic identification Systems) li 
jippermetti l-identifikazzjoni awtomatika tal-bastimenti tas-sajd ta’ tul ta’ aktar 
minn 15-il metru. Dan it-tagħmir se jtejjeb l-identifikazzjoni u l-lokalizzazzjoni 
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tal-bastimenti tas-sajd, partikolarment minn bastimenti merkantili, u b’hekk 
jitnaqqas ir-risku ta’ l-inċidenti. 

• Użu mifrux tan-netwerk telematiku SafeSeaNet għall-iskambju tad-dejta. Din is-
sistema, żviluppata mill-Kummissjoni u mħaddma mill-Aġenzija Ewropea għas-
Sikurezza Marittima, se tippermetti lill-awtoritajiet jimmonitorjaw bi preċiżjoni l-
movimenti tal-bastimenti u l-merkanzija tagħhom. 

• Obbligu li t-trasportaturi jipprovdu lill-kaptani b’tagħrif dettaljat dwar il-
merkanzija, partikolarment sabiex tittejjeb il-ġlieda kontra t-tniġġis abbażi ta’ 
għarfien aħjar tal-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi tal-prodotti involuti. 

• Dispożizzjonijiet li jippermettu lill-Istati kostali jieħdu miżuri xierqa sabiex 
inaqqsu l-periklu potenzjali għat-tbaħħir minħabba l-formazzjoni tas-silġ f’ċerti 
żoni ta' l-ibħra fit-Tramuntana ta’ l-Unjoni Ewropea. Din il-kwistjoni hija 
partikolarment importanti minħabba r-riskju akbar li jirriżulta mill-volumi akbar 
ta' żejt ittrasportati fil-Baltiku. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

Il-Kunsill imur lil hinn b’mod sinifikanti minn punt sostanzjali tal-proposta tal-Kummissjoni, 
jiġifieri l-kwistjoni tal-postijiet tar-rifuġju, li l-Kummissjoni ma tistax taċċetta. Dan hu 
minħabba l-fatt li l-Kunsill naqqas konsiderevolement l-ambitu tal-proposta tal-Kummissjoni 
billi l-ewwelnett ħassar il-prinċipju li l-bastimenti f’diffikultà iridu jiġu akkomadati f’postijiet 
ta’ rifuġju, soġġett għar-riżultat ta’ valutazzjoni tas-sitwazzjoni, u t-tieni minħabba r-rekwiżit 
għall-Istati Membri biex iwaqqfu awtorità indipendenti biex tivvaluta s-sitwazzjoni u tieħu 
deċiżjoni.  

Madankollu, il-Kummissjoni tifhem li indipendenza bħal din hija essenzjali sabiex jiġi żgurat 
li l-aħjar deċiżjoni xierqa tittieħed f’waqtha, ħielsa minn pressjonijiet politiċi lokali, sabiex il-
bastimenti f’diffikultà jinġiebu sikuri jew inkella jiġi kkontrollat it-tniġġis fejn ma jistax jiġi 
evitat u b’hekk jitnaqqaslu l-effett, ukoll fuq il-pajjiżi ġirien. 

Il-Kummissjoni għalhekk tieħu nota tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill, adottata bl-unanimità, 
iżda tisħaq dwar il-fehma diverġenti tagħha dwar il-kwistjoni ewlenija tal-postijiet ta' rifuġju. 

Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni tinnota lil l-Kunsill jappoġġa aspetti oħra tal-proposta 
tagħha, partikolarment billi jaċċetta li bastimenti tas-sajd b'tul ta' aktar minn 15-il metru 
għandhom jiġu mgħammra b'sistemi ta' identifikazzjoni awtomatika -AIS- sabiex jitnaqqas ir-
riskju tal-ħabtiet, u billi jagħraf il-ħtieġa li jiġi żgurat li s-SafeSeaNet, jiġifieri n-netwerk tal-
Komunità għall-iskambju tad-dejta għall-bastimenti u l-movimenti u l-merkanzija tagħhom, 
joperaw kontinwament, jiġifieri 24 siegħa kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa  
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4. OSSERVAZZJONIJIET DETTALJATI TAL-KUMMISSJONI 

4.1. Emendi aċċettati mill-Kummissjoni u inkorporati għal kollox jew parzjalment 
fil-pożizzjoni komuni 

L-emendi 17, 20 u 22 jagħtu kjarifiki siewja tal-proposta tal-Kummissjoni, partikolarment fir-
rigward tad-definizzjoni tas-sistema LRIT u ż-żieda tat-test ta’ referenza internazzjonali (l-
emenda 17). 

4.2. Emendi aċċettati mill-Kummissjoni, iżda mhux inkorporati fil-Pożizzjoni 
Komuni 

L-emendi 1, 4, 12, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 42, 43 et 48 jikkostitwixxu, fil-fehma tal-
Kummissjoni, kjarifiki u jew żidiet siewja għat-test tal-proposta tagħha.  

L-emendi 5, 31 u 33 dwar it-twaqqif ta’ awtoritajiet kompetenti li għandhom l-għarfien espert 
meħtieġ u li huma indipendent għall-fatt li għandhom is-setgħa jieħdu deċiżjonijiet fuq 
inizjattiva tagħhom stess dwar l-akkomodazzjoni tal-bastimenti f'postijiet ta' rifuġju, huma 
appoġġati għall-kollox mill-Kummissjoni. 

L-istess japplika għall-emendi 8, 34, 39 u 40 dwar il-prinċipju ta’ l-akkomodazzjoni f’postijiet 
tar-rifuġju. 

Il-Kummissjoni tappoġġa wkoll l-emendi 13, 14 u 24 dwar it-twaqqif ta’ ċentru Ewropew tad-
dejta LRIT . 

4.3. Emendi mhux milqugħa mill-Kummissjoni u mhux inkorporati fil-Pożizzjoni 
Komuni 

L-emendi 2, 45 u 46, li għandhom bħala effett li jittardjaw l-istallazzjoni ta’ l-AIS abbord 
ilbastimenti tas-sajd, mhumiex kompatibbli ma’ l-għan ġenerali tal-proposta tal-Kummissjoni 
billi l-AIS hija miżura importanti biex jiġu salvati l-ħajjiet. 

L-emenda 3 dwar il-ħolqien ta’ linja tal-baġit barra mill-Istrument Finanzjarju ta' Gwida għas-
Sajd sabiex il-flotta eżistenti titgħammar bl-AIS mhix appoġġata mill-Kummissjoni. Tfakkar 
li l-istrument applikabbli għall-pjan Komunitarju fid-dawl ta’ l-appoġġ finanzjarja għall-
istallazzjoni tat-tagħmir tas-sikurezza bħall-AIS huwa l-Fond Ewropew għas-Sajd. 

L-emenda 6 dwar il-bastimenti li jeħtieġu l-għajnuna mhix fl-ambitu tad-Direttiva, billi l-
intervent ta' rutina fil-każ tal-bastimenti li jeħtieġu l-għajnuna għandu jibqa' fuq il-livell ta' l-
Istat Membru skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Il-proposta tal-Kummissjoni tikkonċerna l-
postijiet ta’ rifuġju għall-bastimenti f’diffikultà. 

L-emenda 11, li tipprevedi projbizzjoni fuq id-dħul fl-ilmijiet territorjali ta’ l-Istati Membri ta’ 
bastimenti li m’għandhomx garanzija finanzjarja, tmur kontra d-dritt internazzjonali u 
għalhekk ma tistax tiġi aċċettata mill-Kummissjoni. 

L-emendi 21, 50, 51, 52, 53 u 54 dwar l-istallazzjoni ta’ tagħmir AIS biss fuq bastimenti tas-
sajd ta’ aktar minn 24m (kontra l-15 m fil-proposta tal-Kummissjoni) inaqqsu l-ambitu tal-
proposta tal-Kummissjoni u għalhekk mhumiex aċċettabbli. Fil-fatt, l-iċken bastimenti (inqas 
minn 24 m) huma wkoll l-aktar vulnerabbli għar-riskju ta’ kolliżjoni. 



 

MT 5   MT 

5. KONKLUŻJONIJIET 

Il-Kummissjoni tieħu nota tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill, adottata bl-unanimità, iżda 
tisħaq dwar il-fehma diverġenti tagħha rigward il-kwistjoni ewlenija tal-postijiet ta' rifuġju (il-
prinċipju ta’ l-akkomodazzjoni tal-bastimenti f’diffikultà f’postijiet ta’ rifuġju u r-rekwiżit 
għall-Istati Membri li jwaqqfu awtorità indipendenti). 
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