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DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta’

dwar l-assigurazzjoni tas-sidien ta' vapuri għal pretensjonijiet marittimi

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-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 skont 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 tad-29 ta' Marzu 2007 (ĠU C 27 E, 31.1.2008, p. 166), 

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

(1) Wieħed mill-elementi tal-politika Komunitarja dwar it-trasport marittimu hu li tittejjeb il-

kwalità tat-trasport merkantili billi ġġiegħel lill-operaturi ekonomiċi kollha jaġixxu b'mod 

aktar responsabbli.

(2) Diġà ġew adottati miżuri disważivi skont id-Direttiva 2005/35/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar it-tniġġis ikkawżat minn vapuri u dwar l-

introduzzjoni ta’ penali għal ksur4 .

(3) Fid-9 ta' Ottubru 2008, l-Istati Membri addottaw dikjarazzjoni li fiha huma rrikonoxxew 

unanimament l-importanza tal-applikazzjoni tal-Protokoll tal-1996 għall-Konvenzjoni tal-

1976 dwar il-Limiti ta' Responsabbiltà għall-Pretensjonijiet Marittimi mill-Istati Membri 

kollha.

(4) L-obbligu li jkun hemm assigurazzjoni għandu jippermetti li tiġi żgurata protezzjoni aħjar 

għall-vittmi. Dan għandu jgħin ukoll biex jiġu eliminati vapuri substandard u jippermetti li 

terġa’ tiġi stabbilita l-kompetizzjoni bejn l-operaturi. Barra minn hekk, fir-Riżoluzzjoni 

A898(21), l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali stiednet lill-Istati biex iħeġġu lis-

sidien ta' vapuri biex ikunu assigurati sew.

                                               

4 ĠU L 255, 30.9.2005, p. 11.
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(5) In-nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandu jiġi rettifikat. Id-

Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar il-Kontroll mill-Istat 

tal-Port (tfassil mill-ġdid)5 diġà tipprovdi għad-detenzjoni tal-vapuri fil-każ ta' nuqqas ta' 

ċertifikati li għandhom jinġarru abbord. Madankollu, huwa xieraq li tiġi provduta l-

possibbiltà ta' espulsjoni ta' vapur li ma jġorrx ċertifikat ta' assigurazzjoni. Il-modalitajiet 

tal-espulsjoni għandhom jippermettu li s-sitwazzjoni tiġi rettifikata f'perijodu ta' żmien 

raġonevoli.

(6) Ladarba l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-introduzzjoni u l-implimentazzjoni ta’ 

miżuri xierqa fil-qasam tal-politika tat-trasport marittimu, ma jistgħux jinksibu b'mod 

sodisfaċenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tagħhom 

jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tistà tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-

sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju tal- proporzjonalità, kif 

stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju 

sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli applikabbli għal ċerti aspetti tal-obbligi tas-sidien ta' vapuri

rigward l-assigurazzjoni tagħhom għal pretensjonijiet marittimi.

                                               

5 ĠU L
 ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament, id-data ta' l-addozzjoni u r-referenza. 

tal-pubblikazzjoni.
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Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal vapuri ta' tunellaġġ gross ta' 300 jew aktar.

2. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal vapuri tal-gwerra, vapuri awżiljari tal-gwerra

jew vapuri li huma proprjeta' ta' jew operati mill-Istat użati għal servizz pubbliku mhux 

kummerċjali.

3. Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-reġimi stabbiliti permezz ta' 

strumenti fis-seħħ fl-Istat Membru konċernat u elenkati fl-Anness.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

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

(a) "sid ta' vapur" tfisser is-sid reġistrat ta' vapur li jbaħħar, jew kwalunkwe persuna oħra 

bħall-bareboat charterer li jkun responsabbli mill-operazzjoni tal-vapur;

(b) "assigurazzjoni" tfisser assigurazzjoni bi jew mingħajr tnaqqis, u tinkludi, pereżempju, 

assigurazzjoni ta' indennità tat-tip ipprovdut attwalment mill-International Group of P&I 

Clubs, u forom effettivi oħra ta' assigurazzjoni (inkluż auto-assigurazzjoni pprovata) u 

sigurtà finanzjarja li joffru kondizzjonijiet ta' kopertura simili;
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(c) "Il-Konvenzjoni tal-1996" tfisser it-test konsolidat tal-Konvenzjoni tal-1976 dwar il-

Limitazzjoni ta' Responsabbiltà Ċivili għal Pretensjonijiet Marittimi, addottata mill-

Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO), kif emendata bil-Protokoll tal-1996.

Artikolu 4

Assigurazzjoni għal pretensjonijiet marittimi

1. Kull Stat Membru għandu jirrikjedi li s-sidien ta' vapuri li jtajru l-bandiera tiegħu, 

ikollhom assigurazzjoni li tkopri tali vapuri.

2. Kull Stat Membru għandu jirrikjedi minn sidien ta' vapuri li jtajru bandiera oħra li mhix 

tiegħu, sabiex ikollhom assigurazzjoni meta tali vapuri jidħlu f'port li jkun taħt il-

ġurisdizzjoni tal-Istat Membru. Dan m' għandux jimpedixxi lil-Istati Membri, jekk 

f'konformità mal-liġi internazzjonali, milli jirrikjedu konformità ma' dak l-obbligu meta tali 

vapuri jkunu qed joperaw fl-ilmijiet territorjali tagħhom.

3. L-assigurazzjoni msemmija hawn fuq għandha tkopri pretensjonijiet marittimi soġġetti 

għal limiti taħt il-Konvenzjoni tal-1996. L-ammont tal-assigurazzjoni għal kull vapur għal 

kull inċident għandu jkun daqs l-ammont massimu rilevanti għal-limitazzjoni ta' 

responsabbiltà kif stabbilit fil-Konvenzjoni tal-1996.
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Artikolu 5

Spezzjonijiet, konformità, espulsjoni minn portijiet u

ċaħda ta' aċċess għal portijiet

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li kwalunkwe spezzjoni ta' vapur f'port li jkun taħt il-

ġurisdizzjoni tiegħu f'konformità mad-Direttiva 2008/.../KE, tinkludi verifika li abbord 

ikun qed jinġarr iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 6.

2. Jekk iċ-ċertifikat msemmi fl-Artikolu 6 ma jinġarrx abbord, u mingħajr preġudizzju għad-

Direttiva 2008/.../KE* li tipprevedi għad-detenzjoni tal-vapuri meta jkun hemm 

kwistjonijiet ta' sigurtà, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ ordni ta' espulsjoni għall-vapur

li għandha tiġi nnotifikata lill-Istati Membri l-oħra, lill-Kummissjoni u lill-Istat tal-

bandiera kkonċernat. Bħala riżultat tal-ħruġ ta' tali ordni ta' espulsjoni, kull Stat Membru 

għandu jirrifjuta d-dħul ta' dan il-vapur fi kwalunkwe wieħed mill-portijiet tiegħu sakemm 

is-sid tal-vapur jipprovdi ċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 6.

Artikolu 6

Ċertifikati ta' assigurazzjoni

1. L-eżistenza tal-assigurazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 għandha tiġi pruvata b'ċertifikat 

wieħed jew aktar maħruġa mill-fornitur tagħha u li jinġarru abbord il-vapur.

                                               

 ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tad-Direttiva dwar il-Kontroll mill-Istat tal-Port 
imsemmija fil-premessa 5. 



14287/2/08 REV 2 RM/cb 7
DG C III A MT

2. Iċ-ċertifikati maħruġa mill-fornitur tal-assigurazzjoni għandhom jinkludu l-informazzjoni 

li ġejja:

(a) l-isem tal-vapur, in-numru IMO tiegħu, u l-port ta' reġistrazzjoni;

(b) l-isem u l-post ewlieni tan-negozju ta' sid il-vapur;

(c) it-tip u t-tul tal-assigurazzjoni;

(d) l-isem u l-post ewlieni tan-negozju tal-fornitur tal-assigurazzjoni u, fejn xieraq, il-

post tan-negozju fejn tkun stabbilita l-assigurazzjoni;

3. Jekk il-lingwa użata fiċ-ċertifikati m'hijiex la l-Ingliż, la l-Franċiż u lanqas l-Ispanjol, it-

test għandu jinkludi traduzzjoni f’waħda minn dawn il-lingwi.

Artikolu 7

Penali

Għall-finijiet tal-Artikolu 4(1), l-Istati Membri għandhom jistabilixxu sistema ta' penali għall-ksur 

tad-dispożizzjonijiet nazzjonali addottati skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 

meħtieġa biex jiġi żgurat li dawn il-penali jiġu applikati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, 

proporzjonati u dissważivi.
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Artikolu 8

Rapporti

Kull tliet snin, u għall-ewwel darba qabel l-1 ta' Jannar 2015, il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Artikolu 9

Traspożizzjoni

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

amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva qabel l-1 ta' Jannar 

2012. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan minnifih.

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

id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn din ir-referenza fil-pubblikazzjoni 

uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif għandhom isiru tali referenzi għandhom jiġu stabbiliti 

mill-Istati Membri.

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

tal-liġi nazzjonali li huma jaddottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.
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Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

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

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 11

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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ANNESS

– Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabbiltà Ċivili għal Danni mit-Tniġġis biż-

Żejt, 1992.

– Il-Konvenzjoni Internazzjonali tal-1996 dwar ir-Responsabbiltà u l-Kumpens għal Ħsara 

Kkaġunata mill-Ġarr bil-Baħar ta' Sustanzi Perikolużi u li Jagħmlu l-Ħsara.

– Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabbiltà Ċivili għall-Ħsara mit-Tniġġis taż-

Żejt tal-bunker, 2001.

– Il-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Nairobi dwar it-Tneħħija ta' Fdalijiet ta' Bastimenti, 

2007.

– Ir-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar ir-

responsabbiltà tat-trasportaturi ta' passiġġieri fuq il-baħar fil-każ ta' inċidenti.

                                               

 ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament, id-data ta' l-addozzjoni u r-referenza.
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I. Introduzzjoni

Il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 

ir-responsabbiltà ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-bastimenti fil-31 ta' Jannar 2006 1

bħala waħda mill-proposti tat-tielet pakkett dwar is-sigurtà marittima.

Fid-29 ta' Marzu 2007, il-Parlament Ewropew ivvota l-opinjoni tiegħu fl-ewwel qari 2.

Fid-9 ta' Ottubru 2008, il-Kunsill laħaq qbil politiku dwar abbozz ta' Direttiva dwar l-

assigurazzjoni tas-sidien ta' bastimenti għal pretensjonijiet marittimi. Wara reviżjoni 

legali/lingwistika, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni tiegħu fid-9 ta' Diċembru 2008 skont 

l-Artikolu 251 tat-Trattat.

Fit-twettiq tal-ħidma tiegħu, il-Kunsill qies l-opinjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew3 u tal-Kumitat tar-Reġjuni4.

                                               
1 Dok. 5907/06.
2 Dok. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (għadu ma ġiex ippubblikat fil-Ġurnal 

Uffiċjali)?.
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).
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II. Analiżi tal-Pożizzjoni Komuni

Ġenerali

Il-proposta għal Direttiva dwar ir-responsabbiltà ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-

bastimenti, ippreżentata mill-Kummissjoni fil-bidu tal-2006, tifforma parti mit-tielet pakkett 

dwar is-sigurtà marittima. Il-proposta tal-Kummissjoni mmirat għall-armonizzazzjoni, fil-

livell tal-Komunità, tar-reġim tar-responsabbiltà ċivili tas-sidien tal-bastimenti u l-limiti 

relatati u għall-introduzzjoni ta' skema ta' assigurazzjoni obbligatorja u garanziji finanzjarji 

għall-baħħara fil-każ ta' abbandun.

Għalkemm il-Kunsill jaqbel mal-objettiv tal-proposta tal-Kummissjoni li tħabrek għal aktar 

kopertura effettiva tal-interessi tal-vittmi ta' danni li jirriżultaw mill-operat tal-bastimenti, 

huwa jikkunsidra li diversi dispożizzjonijiet tal-proposta, li joħolqu regoli Komunitarji 

speċifiċi fuq livell parallel ma' obbligi internazzjonali rigward l-istess kwistjoni, se jwasslu 

għal sitwazzjoni kontradittorja u jkunu kontroproduċenti fir-rigward tal-objettivi msemmija 

hawn fuq. Dan japplika b'mod partikolari għad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-reġim ta' 

responsabbiltà u l-miżuri li jikkonċernaw il-baħħara. Id-dispożizzjonijiet proposti li jagħmlu 

obbligatorja r-ratifika tal-Konvenzjoni tal-IMO mhumiex aċċettabbli għall-Istati Membri, 

b'mod partikolari għal raġunijiet kostituzzjonali. Aktar minn hekk, il-Kunsill iqis xi 

dispożizzjonijiet, b'mod partikolari dawk relatati mal-ħruġ u l-verifika taċ-ċertifikati, bħala 

mhux adatti għax joħolqu piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa.

Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill taħdem biex tistabbilixxi dispożizzjonijiet ta' valur miżjud 

ċar, li attwallment ma jeżistux la fuq livell internazzjonali u lanqas Komunitarju. Hija 

għalhekk tiffoka fuq l-introduzzjoni ta' obbligu ta' assigurazzjoni għas-sidien tal-bastimenti 

fil-livell tal-limiti stabbiliti fil-Konvenzjoni dwar il-Limiti ta' Responsabbiltà għall-

Pretensjonijiet Marittimi, kif emendata mill-Protokoll tal-1996 (“LLMC 96”). Hija tispeċifika 

l-miżuri għall-implimentazzjoni ta' dan l-obbligu permezz ta' verifiki ta' ċertifikat li għandu 

jinżamm abbord tal-bastimenti għal dan l-għan u tipprevedi sanzjonijiet f'każ ta' non-

konformità.
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Għalhekk, il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill timmodifika, fil-biċċa l-kbira, il-proposta 

oriġinali tal-Kummissjoni billi tabbozzaha mill-ġdid u tħassar diversi partijiet mit-test. Din 

timplika li l-emendi kollha introdotti fl-opinjoni fl-ewwel qari tal-Parlament Ewropew

relatata ma' dawn il-partijiet imħassra ma ġewx aċċettati mill-Kunsill.

B'mod parallel mal-pożizzjoni komuni, dikjarazzjoni tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-

Istati Membri tal-Unjoni Ewropea 1 tikkonferma l-impenn tagħhom biex jagħmlu dak kollu li 

jistgħu bil-ħsieb tal-iżgurar ta' applikazzjoni rapida u effettiva tal-konvenzjonijiet 

internazzjonali dwar is-sigurtà marittima, ir-regoli tal-IMO li jirrelataw mal-obbligi tal-Istat 

tal-bandiera u l-verifika tal-IMO.

Kwistjonijiet ewlenin ta' politika

i) Assigurazzjoni obbligatorja għal pretensjonijiet marittimi

Il-Kunsill isegwi l-proposta mill-Kummissjoni għall-introduzzjoni ta' obbligu ta' 

assigurazzjoni għas-sidien ta' bastimenti li jtajru bandiera ta' Stat Membru u dawk ta' 

bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat ieħor. Fir-rigward ta' dan tal-aħħar, il-pożizzjoni komuni 

tal-Kunsill tispeċifika li dan japplika malli l-bastiment jidħol fil-port taħt il-ġurisdizzjoni ta' 

Stat Membru, jew, jekk hekk deċiż minn Stat Membru, meta l-bastiment ikun qed jopera fl-

ilmijiet territorjali tiegħu.

Bil-ħsieb ta' livell globali armonizzat ta' kopertura ta' assigurazzjoni, il-Kunsill, fil-pożizzjoni 

komuni tiegħu, jirreferi għal-limiti stabbiliti fl-LLMC 1996 bħala ammont tal-assigurazzjoni 

għal kull bastiment għal kull inċident. It-terminu "assigurazzjoni", użat fil-pożizzjoni komuni, 

huwa bbażat fil-biċċa l-kbira fuq id-definizzjoni stabbilita fir-Riżoluzzjoni tal-IMO 

A.898(21) ("Linji gwida dwar ir-responsabbiltajiet fir-rigward ta' pretensjonijiet marittimi").

                                               
1 Dok. 15859/08 ADD 1.
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ii) Kontroll, konformità u penali

Sabiex tiġi kkontrollata l-konformità tas-sidien tal-bastimenti mal-obbligu ta' assigurazzjoni 

tagħhom, il-pożizzjoni komuni tipprevedi verifika mill-Istat tal-port, skont id-Direttiva dwar 

il-Kontroll mill-Istat tal-Port. Għal dan l-għan, għandhom jinżammu abbord tal-bastiment iċ-

ċertifikat wieħed jew aktar maħruġa mill-fornitur. L-ispeċifikazzjonijiet taċ-ċertifikat stabbilit 

fil-pożizzjoni komuni huma bbażati fil-biċċa l-kbira fuq il-proposta oriġinali tal-

Kummissjoni.

Il-Kunsill jikkunsidra importanti li tiġi prevista l-possibbiltà ta' sanzjonijiet speċifiċi fil-każ li 

ċ-ċertifikat tal-assigurazzjoni ma jinġarrx abbord. Mingħajr preġudizzju għad-detenzjoni tal-

bastiment ikkonċernat skont ir-regoli dwar il-kontroll mill-Istat tal-port, il-bastiment jista' 

jitkeċċa minn port u ser jiġi miċħud milli jidħol fi kwalunkwe portijiet tal-Istati Membri 

sakemm is-sitwazzjoni ma tiġi rettifikata. Il-pożizzjoni komuni tinkludi wkoll dispożizzjoni 

ġenerali tal-penali li għandhom jiġu stabbiliti għan-non-konformità mad-Direttiva, fir-rigward 

tal-obbligu tal-Istati Membri bħala Stati tal-bandiera.

iii) Relazzjoni għar-reġimi stabbiliti skont strumenti oħra ta' responsabbiltà u kumpens

Wara l-proposta tal-Kummissjoni, il-Kunsill, fil-pożizzjoni komuni tiegħu, jipprevedi li d-

Direttiva ma taffettwax ir-reġimi stabbiliti skont Konvenzjonijiet internazzjonali oħra, 

jiġifieri il-Konvenzjoni CLC, il-Konvenzjoni HNS, il-Konvenzjoni dwar iż-Żejt tal-Bunker u 

l-Konvenzjoni dwar it-Tneħħija tar-Relitti, kif ukoll ir-Regolament li jittrasponi l-

Konvenzjoni ta' Ateni f'liġi Komunitarja.
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III. Konklużjoni

Il-Kunsill jemmen li l-pożizjoni komuni tiegħu hija għodda li tista' tikkontribwixxi għall-

kumpens effettiv tal-vittmi ta' danni li jirriżultaw mill-operat ta' bastimenti u għall-

eliminazzjoni tal-bastimenti substandard.

Il-Kunsill jinnota l-kuntatti li diġà seħħew mal-Parlament Ewropew dwar din il-proposta fil-

qafas tan-negozjati dwar il-proopsti l-oħra tat-tielet pakkett dwar is-sigurtà marittima. Huwa 

jistenna b'interess il-qbil rapidu dwar it-test li jippermetti l-adozzjoni tad-Direttiva malajr 

kemm jista' jkun.

____________________
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minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil: COREPER/KUNSILL
Suġġett: Proposta għal Direttiva tal-Partament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni 

tas-sidien ta' bastimenti għall-pretensjonijiet marittimi (l-ewwel qari) (AL+D)
- Adozzjoni

a) tal-pożizzjoni komuni
b) tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill

- Dikjarazzjoni

Dikjarazzjoni tal-Ġermanja

Għall-Ġermanja r-regola fl-Artikolu 2(3) tfisser li l-istrumenti mniżżlin fl-Anness I għandhom 

preċedenza wkoll fuq l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva u konġuntament tiggarantixxi, li s-sid irreġistrat

ta' bastiment b'tunellaġġ gross ta' inqas minn 1000, li huwa mniżżel li huwa rreġistrat f'wieħed mill-

Istati Kontraenti tal-Konvenzjoni tal-Bunkers taż-żejt, m'għandux fil-futur ikollu assigurazzjoni 

biex tkopri danni kkawżati mit-tniġġis taż-żejt tal-bunker.

_________________
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skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE 
 

dwar 

il-pożizzjoni Komuni tal-Kunsill dwar l-Adozzjoni ta' direttiva dwar ir-responsabbiltà 
ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-bastimenti 
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2005/0242 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE 
 

dwar 

il-pożizzjoni Komuni tal-Kunsill dwar l-Adozzjoni ta' direttiva dwar ir-responsabbiltà 
ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-bastimenti 

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) 

1. L-ISFOND 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-PE u lill-Kunsill 
(dokument COM(2005)593 finali - 2005/0242 (COD): 

30.01.2006 

Data tal-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: 15.06.2006 

Data tal-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: 13.09.2006 

Data tal-opinjoni tal-Parlament Ewropew, fl-ewwel qari: 29.03.2007 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta emendata: 24.10.2007 

Data tal-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni: 9.12.2008 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

Il-proposta, li ġiet ippreżentata fil-kuntest tat-tielet pakkett ta’ miżuri favur is-sikurezza 
marittima, hija maħsuba li tipprovdi għal regoli minimi komuni għall-Istati Membri kollha 
f'dak li jirrigwarda r-responsabbiltà ċivili u ta' assigurazzjoni tas-sidien tal-bastimenti, u biex 
tiddefinixxi l-bażi għal regoli biex l-operaturi jsiru aktar responsabbli, u li jiggarantixxu l-ħlas 
għad-danni. 

Il-proposta fiha l-elementi li ġejjin: 

– ir-ratifika mill-Istati Membri kollha tal-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali (IMO) dwar il-limitazzjoni tar-responsabbiltà tas-sidien tal-bastimenti fil-
verżjoni tagħha tal-1996 (("Convention on the Limitation of Liability for Maritime Claims" 
minn hawn ‘il quddiem “LLMC 1996”). L-LLMC 1996 tipprovdi b’mod partikolari għal 
żewġ affarijiet:  

– tistabbilixxi fis-sod il-prinċipju tal-limitazzjoni tar-responsabbiltà fis-sens li 
tiffissa livell partikolarment għoli għal-limitu li lil hinn minnu s-sidien tal-
bastimenti jitilfu d-dritt li jillimitaw ir-responsabbiltà tagħhom (“nuqqas mhux 
skużabbli”);  
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– tistabbilixxi l-limiti ta’ responsabbiltà għoljin biżżejjed biex jiġi ggarantit il-
kumpens sodisfaċenti tal-vittimi fil-parti l-kbira tal-każijiet (dawn il-limiti 
jikkorrispondu għal tliet darbiet dawk stabbiliti fil-konvenzjoni preċedenti 
applikabbli: l-LLMC tal-1976). 

– l-inklużjoni ta’ din il-Konvenżjoni fid-dritt Komunitarju, b’emenda kompatibbli mal-
Konvenzjoni nnifisha biex jitnaqqas il-limitu li ‘l fuq minnu s-sidien tal-bastimenti li jtajru 
bandiera ta’ Stat mhux kontraenti jitilfu d-dritti li jillimitaw ir-responsabbiltà tagħhom 
(“nuqqas gravi”). 

– l-istabbiliment ta’ sistema ta’ assigurazzjoni għar-responsabbiltà ċivili, obbligatorja għas-
sidien tal-bastimenti  

– kopertura sa livell doppju għal-limiti stabbiliti bl-LLMC 1996 

– verifika mill-Istati Membri tar-realtà tal-assigurazzjoni, bil-ħruġ ta’ ċertifikati 
rikonoxxuti reċiprokament fl-Ewropa. 

– notifika mill-kaptan tal-bastiment dwar il-preżenza abbord ta’ dawn iċ-ċertifikati 
mill-mument li l-bastiment jidħol f’żona marittima taħt il-ġurisdizzjoni ta’ Stat 
Membru (obbligu ta’ notifika għall-kopertura tal-bastimenti fi tranżitu) 

– azzjoni diretta tal-vittma kontra l-kumpanija tal-assigurazzjoni.  

– barra minn hekk, il-proposta timponi obbligu fir-rigward ta' riżoluzzjoni tal-IMO u tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar il-garanziji finanzjarji fil-każ tal-
abbandun ta' nies il-baħar. 

Din is-sistema kollha hija maħsuba, fost affarijiet oħra, biex twassal risposta proviżorja 
immedjata għad-diffikultajiet persistenti ta’ implimentazzjoni ta’ ċertu għadd ta’ 
konvenzjonijiet tal-OMI li għadhom pendenti, li huma mmirati b’mod partikolari lejn l-
assigurazzjoni obbligatorja għal ċerti tipi ta’ ħsarat ikkawżati minn dawn il-bastimenti. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

L-ambizzjonijiet inizjali tal-Kummissjoni, appoġġati mill-Parlament Ewropew fl-opinjoni 
tiegħu għall-ewwel qari, ġew ristretti b’mod konsiderevoli mill-Kunsill. Il-pożizzjoni komuni 
żżom biss parti mill-proposta tal-bidu.  

– Dawn kienu l-emendi li saru: 

– it-titolu “Direttiva dwar ir-responsabbiltà ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien 
tal-bastimenti” tħassar u nbidel bit-titolu l-ġdid “Direttiva dwar l-assigurazzjoni 
tas-sidien tal-bastimenti fil-każ ta' rikorsi marittimi"; 

– tneħħija tal-obbligu għar-ratifika tal-LLMC 1996, l-Istati Membri jintrabtu 
f’dikjarazzjoni parallela għar-ratifika sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2012 
(mal-konvenzjonijiet pertinenti l-oħra); it-tneħħija wkoll tad-dispożizzjoni għall-
inkorporazzjoni ta' din il-Konvenzjoni fil-liġi Komunitarja; 

– it-tneħħija tad-dispożizzjonijiet rigward l-abbandun ta’ nies il-baħar; 
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– tneħħija tal-kontroll Ewropew tar-realità tal-kopertura ta’ assigurazzjoni; 

– tneħħija tal-obbligu tan-notifika taċ-ċertifikat ta’ assigurazzjoni mad-dħul fiż-żoni 
marittimi taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri; 

– tħassir tal-azzjoni diretta kontra l-kumpaniji tal-assigurazzjoni. 

– Dan li ġej inżamm: 

– obbligu għall-bastimenti kollha li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru (kullimkien 
fid-dinja) u għall-bastimenti kollha, li jkunu koperti b’assigurazzjoni meta jidħlu 
f’żona marittima taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru. 

– din il-kopertura b'assigurazzjoni tikkorrispondi għal-limiti tal-LLMC 1996; 

– il-prova ta’ assigurazzjoni ssir permezz ta’ ċertifikat kummerċjali tal-
assigurazzjoni; 

– il-preżenza ta’ ċertifikat ta’ assigurazzjoni abbord ta’ bastiment tkun tista’ tiġi 
verifikata matul spezzjoni skont id-Direttiva dwar il-kontroll mill-Istat tal-port; 

– fin-nuqqas ta’ dan iċ-ċertifikat, il-bastiment jista’ jinżamm, u saħansitra mkeċċi, 
bla ħsara għas-sanzjonijiet finanzjarji eventwali, li jiġu determinati minn kull Stat 
Membru; 

– id-data tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva hija posposta sal-1 ta’ Jannar 2012, id-data 
li fiha l-Istati Membri jintrabtu li jkunu kollha rratifikaw l-LLMC 1996 (permezz 
tad-dikjarazzjoni mill-Istati Membri, kif jissemma aktar ’il fuq. 

Minkejja t-tneħħijiet li introduċa l-Kunsill, il-pożizzjoni komuni żżomm għadd ta' punti 
sostanzjali. Illum ma jeżistix l-obbligu tal-assigurazzjoni għall-bastimenti; bid-direttiva, ir-
rekwiżit ta’ assigurazzjoni għall-bastimenti kollha, irrispettivament mill-bandiera li jtajru, sal-
livelli tal-LLMC 1996, li jikkorispondi għal livelli tliet darbiet ogħla minn dak previst bil-
konvenzjoni l-antika, huwa sinjal qawwi indirizzat lejn iċ-ċittadini u l-operaturi. Ta’ min 
wieħed ikun jaf li hija biss parti żgħira (20%) tat-tunnellaġġ dinji jopera taħt bnadar soġġetti 
għal dan il-livell ta’ limitazzjoni. Barra minn hekk, mhux il-bastimenti kollha huma assigurati 
bilfors. 

4. KONKLUŻJONIJIET 

Il-Kummissjoni tieħu nota ta’ dak li l-Kunsill, wara li fis-sessjoni ta’ April 2008 esprima 
oppożizzjoni għall-prinċipju tal-proposta, fl-aħħar seta’ jadotta unanimament pożizzjoni 
komuni dwar test li jġib valur miżjud. 
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