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DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta'

dwar il-konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tal-bandiera

(Test b'rilevanza 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. 140), 

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) Is-sikurezza tat-trasport marittimu tal-Komunità Ewropea u taċ-ċittadini li jużawh u l-

protezzjoni tal-ambjent għandhom ikunu żgurati f’kull ħin.

(2) Fir-rigward tat-trasport marittimu internazzjonali twaqqaf qafas komprensiv li jtejjeb is-

sikurezza marittima u l-protezzjoni tal-ambjent fir-rigward tat-tniġġis minn vapuri permezz 

tal-adozzjoni ta' għadd ta' konvenzjonijiet li għalihom l-Organizzazzjoni Marittima 

Internazzjonali (IMO) hija depożitarja.

(3) Skont id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt Marittimu 

tal-1982 (UNCLOS) u l-konvenzjonijiet li għalihom l-IMO hija depożitarja (minn hawn 'il 

quddiem "il-Konvenzjonijiet IMO"), l-Istati li huma partijiet għal dawk l-istrumenti huma 

responsabbli għall-promulgazzjoni ta’ liġijiet u regolamenti u għat-teħid tal-passi l-oħrajn 

kollha li jistgħu ikunu neċessarji sabiex dawk l-istrumenti jingħataw effett sħiħ u komplut 

biex jiġi żgurat li, fir-rigward tas-sikurezza tal-ħajja fuq il-baħar u l-protezzjoni tal-ambjent 

tal-baħar, vapur ikun tajjeb għas-servizz li għalih ikun maħsub u jkun imħaddem minn 

ekwipaġġ marittimu kompetenti.

(4) Għandu jittieħed kont tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu adottata mill-

Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) fl-2006, li tindirizza wkoll l-obbligi 

relatati mal-Istat tal-bandiera.

(5) Fid-9 ta' Ottubru 2008, l-Istati Membri adottaw dikjarazzjoni li fiha huma jirrikonoxxu 

b'mod unanimu l-importanza tal-applikazzjoni tal-konvenzjonijiet internazzjonali relatati 

mal-obbligi tal-Istati tal-bandiera sabiex tittejjeb is-sikurezza marittima u jsir kontribut lejn 

il-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri.
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(6) L-implimentazzjoni tal-proċeduri rakkomandati mill-IMO f'MSC/Circ.1140/ 

MEPC/Circ.424 tal-20 ta' Diċembru 2004 dwar it-trasferiment ta' vapuri bejn l-Istati 

għandha ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjonijiet tal-IMO u tal-leġislazzjoni dwar 

is-sikurezza marittima tal-Komunità relatati ma' bidla fil-bandiera u għandha żżid it-

trasparenza fir-relazzjoni bejn l-Istati tal-bandiera, fl-interess tas-sikurezza marittima.

(7) Id-disponibbiltà ta' informazzjoni dwar vapuri li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru, kif ukoll 

dwar vapuri li m'għadhomx reġistrati fir-reġistru ta' Stat Membru, għandha ttejjeb it-

trasparenza tal-prestazzjoni tal-flotta u tikkontribwixxi għall-monitoraġġ aħjar tal-obbligi 

tal-Istat tal-bandiera u tiżgura kundizzjonijiet indaqs bejn l-amministrazzjonijiet.

(8) Sabiex l-Istati Membri jiġu mgħejuna jtejbu aktar il-prestazzjoni tagħhom bħala Stati tal-

bandiera, huma għandhom jaraw li l-amministrazzjoni tagħhom tkun verifikata 

regolarment.
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(9) Ċertifikazzjoni tal-kwalità tal-proċeduri amministrattivi skont l-istandards tal-

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO) jew l-istandards 

ekwivalenti għandhom jassiguraw ukoll kundizzjonijiet indaqs bejn l-amministrazzjonijiet.

(10) Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati 

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

għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni1.

(11) 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 jinkisbu b'mod 

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

jinkisbu aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju 

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

                                               

1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
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Artikolu 1 

Suġġett

1. L-għan ta' din id-Direttiva huwa:

(a) li tiżgura li l-Istati Membri jwettqu l-obbligi tagħhom b'mod effettiv u konsistenti 

bħala Stati tal-bandiera; u

(b) li ttejjeb is-sikurezza u tevita t-tniġġis minn vapuri li jtajru l-bandiera ta' Stat 

Membru.

2. Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għal-leġislazzjoni marittima Komunitarja, kif 

elenkata fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-5 ta' Novembru tal-2002 li jistabbilixxi Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-

Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti (COSS)1, u għad-Direttiva tal-Kunsill 1999/63/KE

tal-21 ta' Ġunju 1999 dwar il-Ftehim dwar l-organizzazzjoni tal-ħin ta' xogħol tal-baħħara 

konkluż mill-Assoċjazzjoni tal-Komunità Ewropea tas-Sidien tal-Bastimenti (AKESB) u l-

Federazzjoni ta' l-Unjonijiet tal-Ħaddiema tat-Trasport (FUĦT)2.

                                               

1 ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1.
2 ĠU L 167, 2.7.1999, p. 33.
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Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-amministrazzjoni tal-Istat Membru li tiegħu il-vapur ikun 

qiegħed itajjar il-bandiera.

Artikolu 3 

Definizzjonijiet

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

(a) "vapur" tfisser vapur jew inġenju tal-baħar, li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru li jaqa' fil-

kamp ta' applikazzjoni tal-Konvenzjonijiet relevanti tal-IMO, u li għalih huwa meħtieġ 

ċertifikat;

(b) “amministrazzjoni” tfisser l-awtoritajiet marittimi kompetenti tal-Istat Membru li tiegħu il-

vapur ikun qiegħed itajjar il-bandiera;

(c) "organizzazzjoni rikonoxxuta" tfisser organizazzjoni rikonoxxuta f'konformità mar-

Regolament (KE) Nru .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta'... dwar regoli u 

standards komuni għall-ispezzjoni tal-vapuri u organizzazzjonijiet ta' stħarriġ1;

                                               

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

tal-pubblikazzjoni.
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(d) "ċertifikati" tfisser ċertifikati statutorji maħruġa fir-rigward tal-Konvenzjonijiet tal-IMO 

rilevanti;

(e) "verifika tal-IMO" tfisser verifika mmexxija skont id-dispożizzjonijiet tar-Riżoluzzjoni 

A.974(24) adottata mill-Assemblea tal-IMO fl-1 ta' Diċembru 2005.

Artikolu 4

Kondizzjonijiet biex vapur jingħata permess jopera 

1. Qabel ma vapur li jkun ingħata d-dritt li jtajjar il-bandiera tiegħu jingħata l-permess li 

jopera, l-Istat Membru konċernat għandu jieħu l-miżuri li huwa jqis adegwati biex jiġi 

żgurat li l-vapur in kwistjoni jikkonforma mar-regoli u r-regolamenti internazzjonali 

applikabbli. B'mod partikolari, għandu jivverifika r-rekords ta' sikurezza tal-vapur bil-

mezzi kollha raġonevoli. Huwa għandu, jekk ikun neċessarju, jikkonsulta mal--Istat tal-

bandiera li jkun qed jitlef sabiex jistabbilixxi jekk kwalunkwe nuqqas pendenti jew 

kwistjoni ta' sikurezza identifikati minn dan tal-aħħar għadhom mhux solvuti.

2. Kull meta Stat tal-bandiera ieħor jitlob informazzjoni dwar vapur li preċedentement kien 

itajjar il-bandiera ta' Stat Membru, l-Istat Membru għandu minnufih jipprovdi lill-Istat tal-

bandiera li jkun ked jitlob dettalji ta' nuqqasijiet pendenti u informazzjoni rilevanti oħra 

relatata mas-sikurezza.
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Artikolu 5

Detenzjoni ta' vapur li jtajjar il-bandiera ta' Stat Memrbu

Meta l-amministrazzjoni ta' xi Stat Membru tiġi infurmata li vapur li jtajjar il-bandiera ta' dak l-Istat 

Membru ġie detenut minn Stat tal-port, hija għandha, skont il-proċeduri li hija stabbiliet għal dan l-

għan, tissorvelja l-vapur waqt li jkun qed jinġieb f'konformità mal-Konvenzjonijiet tal-IMO 

relevanti.

Artikolu 6 

Miżuri ta' akkumpanjament

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li mill-inqas l-informazzjoni li ġejja dwar vapuri li jtajru l-

bandiera tagħhom tinżamm u tibqa' faċilment aċċessibbli għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

(a) dettalji tal-vapur (Isem, numru tal-IMO, eċċ.);

(b) dati tal-ispezzjonijiet, inklużi l-ispezzjonijiet addizzjonali u supplimentari, jekk ikun il-każ, 

u l-verifiki;

(c) identifikazzjoni tal-organizzazzjonijiet rikonoxxuti involuti fiċ-ċertifikazzjoni u l-

klassifikazzjoni tal-vapur;

(d) identifikazzjoni tal-awtorità kompetenti li spezzjonat il-vapur skont id-dispożizzjonijiet 

dwar il-kontroll tal-Istat tal-port u d-dati tal-ispezzjonijiet;
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(e) eżitu tal-ispezzjonijiet dwar il-kontroll tal-Istat tal-port (Nuqqasijiet: iva jew le:

detenzjonijiet: iva jew le);

(f) informazzjoni dwar diżgrazzji tal-baħar;

(g) identifikazzjoni ta' vapuri li waqfu jtajru l-bandiera tal-Istat Membru kkonċernat matul it-

12-il xahar preċedenti.

Artikolu 7

Verifika

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji għal verifika tal-IMO tal-amministrazzjoni 

tagħhom mill-inqas darba kull seba' snin, soġġetta għal tweġiba pożittiva mill-IMO għal talba 

f'waqtha tal-Istat Membru kkonċernat, u għandhom jippubblikaw l-eżitu tal-verifika skont il-

leġislazzjoni nazzjonali relevanti dwar il-kunfidenzjalità.

Dan l-Artikolu għandu jiskadi mhux aktar tard mill-...* , jew f'data aktar kmieni, kif stabbilit mill-

Kummissjoni skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 10(2), jekk tkun daħlet fis-seħħ 

Skema obbligatorja ta' Verifika ta' Stati Membri tal-IMO.

                                               

* ĠU: Tmien snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.



14288/2/08 REV 2 RM/ocb 10
DG C III A MT

Artikolu 8

Sistema ta' ġestjoni tal-kwalità u evalwazzjoni interna

1. Sa ...**, kull Stat Membru għandu jiżviluppa, jimplimenta u jżomm sistema ta' ġestjoni tal-

kwalità għall-partijiet operattivi tal-attivitajiet tal-amministrazzjoni tiegħu, relatati mal-

Istat tal-bandiera. Tali sistema ta' ġestjoni tal-kwalità għandha tiġi ċertifikata skont l-

istandards ta' kwalita internazzjonali applikabbli.

2. L-Istati Membri li jidhru fuq il-lista s-sewda jew li jidhru għal sentejn konsekuttivi fuq il-

lista l-griża kif ippubblikata fir-rapport annwali l-aktar reċenti tal-Memorandum ta' Fehim 

ta' Pariġi dwar il-Kontroll tal-Istat tal-Port (minn hawn 'il quddiem "MOU ta' Pariġi")

għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni rapport dwar il-prestazzjoni tagħhom ta' Stati tal-

bandiera mhux aktar tard minn erba' xhur wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-MOU ta' 

Pariġi.

Ir-rapport għandu jidentifika u janalizza r-raġunijiet ewlenin għan-nuqqas ta' konformità li 

wassal għad-detenzjonijiet u d-defiċjenzi li rriżultaw fi status ta' iswed jew griż.

Artikolu 9

Rapporti

Kull ħames snin, u l-ewwel darba sa...*, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 

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

Dan ir-rapport għandu jkun fih valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-Istati Membri bħala Stati tal-

bandiera.

                                               

** ĠU: Tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva,
* ĠU: Tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
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Artikolu 10

Proċedura tal-Kumitat

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

ta' Tniġġis mill-Vapuri (COSS) stabbilit mill-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 

Nru 2099/2002. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwarhom minnufih.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 

għandhom japplikaw, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit għal 

xahrejn.

Artikolu 11

Traspożizzjoni

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

amministrattivi neċessarji biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa mhux iktar tard 

minn ...*. Huma għandhom minnufih jgħarrfu lill-Kummissjoni b'dan.

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

Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza meta jiġu ppubblikati 

uffiċjalment. Il-metodi ta' kif għandhom isiru tali referenzi għandhom jiġu stabbiliti mill-

Istati Membri.

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

ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

                                               

* ĠU: 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
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Artikolu 12 

Dħul fis-seħħ

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

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 13 

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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I. Introduzzjoni

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

dwar il-konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tal-bandiera fl-24 ta' Frar 20061 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 l-abbozz ta' Direttiva. B'segwitu 

għar-reviżjoni legali/lingwistika, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni komuni tiegħu fid-9 ta' 

Diċembru 2008 f'konformità mal-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. 6843/06
2 Dok. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (għadu ma ġiex ippubblikat fil-Ġurnal 

Uffiċjali).
3 CESE 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 il-konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tal-bandiera tifforma parti 

mit-tielet pakkett dwar is-sigurtà marittima ppreżentat mill-Kummissjoni fl-aħħar tal-2005. 

L-objettiv prinċipali ta' din il-proposta huwa li jiġi żgurat li l-Istati Membri jikkonformaw 

b'mod effettiv mal-obbligi tagħhom bħala Stati tal-bandiera u wara li jingħataw drittijiet tal-

bandiera bil-ħsieb li tissaħħaħ is-sigurtà marittima u biex jiġi evitat tniġġis mill-bastimenti.

Minkejja li l-Kunsill jaqbel mal-Kummissjoni dwar l-objettiv tal-proposta, l-approċċ tal-

Kunsill involva adattazzjonijiet maġġuri tal-proposta oriġinali. Numru mid-dispożizzjonijiet 

proposti ma kinux aċċettabbli għall-Kunsill peress li huma jiddupplikaw leġislazzjoni u 

dispożizzjonijiet Komunitarji eżistenti inklużi fi proposti oħra tat-tielet pakkett dwar is-sigurtà 

marittima. Id-dispożizzjonijiet proposti li jirrendu obbligatorju r-ratifika tal-konvenzjonijiet 

tal-IMO ma kinux aċċettabbli għall-Istati Membri, b'mod partikolari għal raġunijiet 

kostituzzjonali. Għaldaqstant, il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tiffoka b'mod partikolari fuq 

il-ħtieġa biex l-Istati Membri jissottmettu l-amministrazzjoni marittima tagħhom lill-proċess 

ta' verifika tal-IMO. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw iċ-ċertifikazzjoni 

tal-kwalità tal-proċeduri amminsitrattivi tagħhom f'konformità mal-istandards tal-ISO jew 

standards ekwivalenti internazzjonali. Barra minn hekk, il-pożizzjoni komuni tistabbilixxi 

obbligi li l-Istati Membri għandhom jikkonformaw magħhom qabel ma bastiment jitħalla 

jopera taħt il-bnadar tagħhom u fil-każ taż-żamma ta' bastiment li jtajjar il-bandiera ta' Stat 

Membru minn Stat ta' port.

Bħala riżultat ta' dan l-approċċ, il-pożizzjoni komuni timmodifika, fil-biċċa l-kbira, il-

proposta oriġinali tal-Kummissjoni billi tabbozzaha mill-ġdid u tħassar diversi partijiet tat-

test. Dan jimplika li l-emendi kollha introdotti fl-opinjoni fl-ewwel qari tal-Parlament 

Ewropew relatati ma' dawn il-partijiet imħassra ma ġewx aċċettati mill-Kunsill.
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B'mod parallel għall-pożizzjoni komuni, dikjarazzjoni tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-

Istati Membri tal-Unjoni Ewropea 5 tikkonferma l-impenn tagħhom biex jagħmlu dak kollu li 

jistgħu bil-ħsieb li tiġi żgurata applikazjzoni rapida u effettiva tal-konvenzjonijiet 

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

bandiera u l-verifika tal-IMO.

Kwistjonijiet ta' politika ewlenin

i) Il-proċess ta' verifika tal-Istat tal-Bandiera

Il-Kunsill isegwi l-proposta mill-Kummissjoni biex tiġi introdotta verifika indipendenti tal-

amministrazzjoni marittima tal-Istati Membri. Madankollu, huwa jikkunsidra li għandu jiġi 

evitat il-ħolqien fil-qafas Komunitarju ta' sistema ta' verifika parallela għal dik stabbilita fil-

livell internazzjonali permess tal-Iskema ta' Verifika Volontarja tal-Istat Membru tal-IMO.

Bil-ħsieb tal-armonizzazzjoni tal-proċeduri ta' verifika u għall-iżgurar ta' kondizzjonijiet 

ugwali, il-pożizzjoni komuni għaldaqstant tipprevdi l-obbligu li tintalab regolarment verifika 

tal-IMO tal-amministrazzjoni u li jiġi ppubblikat l-eżitu tal-verifika. L-intervall għall-

aġġornar tal-verifika huwa stabbilit għal seba' snin, b'kont meħud tar-riżorsi disponibbli fil-

livell tal-IMO. Barra minn hekk, il-pożizzjoni komuni tiżgura li ladarba l-Iskemi tal-Verifika 

tal-IMO jsiru obbligatorji, il-pożizzjoni rilevanti tad-Direttiva tiskadi, jew awtomatikament 

tmien snin wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva jew qabel, jekk meħtieġ, mad-deċiżjoni tal-

Kummissjoni f'konformita mar-regoli ta' komitoloġija (proċedura regolatorja).

                                               
5 Dok. 15859/08 ADD 1.
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ii) Sistema ta' amministrazzjoni ta' kwalità

Il-Kunsill jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi żgurat li l-amministrazzjonijiet 

marittimi tal-Istati Memrbi jilħqu l-kriterji ta' kwalità relatati mal-immaniġġar tal-kompiti 

tagħhom. Madankollu, fil-pożizzjoni komuni tiegħu l-Kunsill jieħu kont tas-sitwazzjoni 

speċifika tas-servizzi differenti kkonċernati u jħalli għall-Istati Membri biex jiddeterminaw l-

istandards internazzjonali li huma applikabbli għaċ-ċertifikazzjoni tal-partijiet differenti tal-

amministrazzjoni tagħhom.

Barra minn hekk, b'segwitu għall-objettiv tat-tisħiħ tal-prestazzjoni tal-Istat tal-bandiera tal-

Istati Membri, il-Kunsill jipprovdi għal rappurtar obbligatorju dwar il-prestazzjoni lill-

Kummissjoni mill-Istati Membri li jinsabu fuq il-lista s-sewda jew, għal sentejn konsekuttivi, 

fuq il-lista griża tal-Istati tal-bandiera mill-MOU ta' Pariġi. Permezz ta' tali rapport, ir-

raġunijiet prinċipali għan-nuqqas ta' konformità mill-Istat Membru kkonċernat mar-rekwiżiti 

tal-Istat tal-bandiera għandhom jiġu identifikati. 

iii) Rekwiżiti oħra tal-Istat tal-bandiera

Barra miż-żewġ kwistjonijiet prinċipali msemmijin hawn fuq, il-Kunsill issimplifika aktar il-

proposta tal-Kummissjoni dwar miżuri li għandhom jittieħdu qabel ma jingħata d-dritt li 

tittajjar il-bandiera ta' Stat Membru u fil-każ tad-detenzjoni ta' bastiment li jtajjar il-bandiera 

ta' Stat Membru minn Stat ta' port. F'dan ir-rigward, il-Kunsill iqis xieraq, fil-qafas ta' 

Direttiva, li l-Istati Membri jiddeċiedu liema miżuri għandhom jitieħdu biex jiġi żgurat li l-

bastiment ikkonċernat jikkonforma jew jinġieb f'konformità mar-regoli u r-regolamenti 

internazzjonali applikabbli.
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III. Konklużjoni

Il-Kunsill jemmen li l-pożizzjoni komuni tiegħu hija għodda biex tiżgura kwalità għolja dwar 

il-mod li fih l-Istati Membri jwettqu l-kompiti tagħhom li huma jġibu fuqhom bħala Stati tal-

bandiera.

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

qafas tan-negozjati dwar proposti oħra tat-tielet pakkett dwar is-sigurtà marittima. Huwa 

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

____________________
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Minn: Segreterjat Ġenerali tal-Kunsill
Lil: Coreper/Kunsill

Suġġett: Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rispett għall-
obbligi tal-Istati tal-bandiera [l-ewwel qari] (AL+D)
- Adozzjoni
a) tal-Pożizzjoni Komuni
b) tal-Memorandum ta' Spjegazzjoni tal-Kunsill
- Dikjarazzjoni

DIKJARAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

DWAR IS-SIGURTÀ MARITTIMA

L-ISTATI MEMBRI JIEĦDU L-IMPENN SOD:

1. Li jtejbu l-kwalità u l-prestazzjoni tal-amministrazzjonijiet marittimi tagħhom, bl-objettiv li l-

bnadar tal-Istati Membri kollha jiġu elenkati fil-Lista l-Bajda tal-Memorandum ta' Fehim ta' 

Pariġi dwar il-kontroll tal-Istat tal-port sa mhux aktar tard mill-2012;
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2. Li jaġixxu fl-IMO bl-għan li jiksbu, kemm jista' jkun malajr, ftehim dwar qafas 

internazzjonali aċċettat b'mod wiesa' li jirregola r-responsabbiltà u l-kumpens għal danni 

f'konnessjoni mat-trasport ta' sustanzi perikolużi jew noċivi bil-baħar;

3. Li, sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2012, jesprimu l-kunsens tagħhom li jintrabtu bil-

konvenzjonijiet internazzjonali li ġejjin:

- Il-konvenzjonijiet elenkati fil-Parti I punt 6 tal-"Kodiċi għall-implimentazzjoni ta' 

strumenti mandatorji tal-IMO", flimkien mal-protokolli u l-emendi tagħhom, kif ukoll l-

istrumenti kollha li huma mandatorji skont dawn il-Konvenzjonijiet, fil-verżjoni 

tagħhom fid-data tal-adozzjoni ta' din id-Dikjarazzjoni:

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

biż-Żejt, 1992;

- Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-istabbiliment ta' Fond Internazzjonali għal 

Kumpens għal Ħsara mit-Tniġġis biż-Żejt, 1992;

- Il-Protokoll tal-1996 għall-Konvenzjoni dwar il-Limiti ta' Responsabbiltà Ċivili għal 

Pretensjonijiet Marittimi, 1976 u, jekk applikabbli, li tiġi ddenunzjata l-Konvenzjoni 

sottostanti;

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

biż-Żejt, 2001;

- Il-Protokoll tal-2003 għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Istabbiliment ta' Fond 

Internazzjonali għal Kumpens għal Ħsara mit-Tniġġis biż-Żejt, 1992.
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4. Li jesprimu, mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2013, il-kunsens tagħhom li jintrabtu bil-

Konvenzjoni Internazzjonali ta' Nairobi dwar it-Tneħħija tal-Fdalijiet ta' Bastimenti, 2007, jew 

fil-każ ta' Stati Membri mdawrin bl-art, li jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiġi żgurat li il-

bastimenti li jtajru l-bandiera taghħom għandhom ċertifikat minn parti għall-Konvenzjoni.

5. Li jesprimu r-rieda tagħhom li japplikaw l-parti 1 u 2 tal-"Kodiċi għall-implimentazzjoni ta' 

strumenti mandatorji tal-IMO, 2007" adottati mill-IMO permezz tar-Riżoluzzjoni ta' l-

Assemblea A.996 (25), u li jkollhom l-Amministrazzjoni tagħhom ivverifikata mill-IMO.

6. Li jaġixxu f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Anness u l-Appendiċi għar-

Riżoluzzjoni tal-IMO A.996(25) dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-IMO minn Stati 

tal-bandiera sabiex jiġi żgurat li l-amministrazzjonijiet kompetenti huma kapaċi jinfurzaw 

b'mod adatt id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjonijiet internazzjonali.

7. Biex jieħdu l-miżuri adatti kollha fil-kuntest Komunitarju u f'kooperazzjoni mal-membri l-

oħrajn tal-IMO fi ħdan l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) sabiex il-parti 1 u 

2 tal-Kodiċi għall-implimentazzjoni ta' l-istrumenti IMO kif ukoll l-Iskema ta' Verifika tal-

Istati Membri tal-IMO jsiru mandatorji fil-livell globali, bl-għan li jitnaqqsu d-disparitajiet li 

jeżistu safejn l-Istati jikkonformaw mal-obbligi internazzjonali tagħhom ta' Stat ta' bandiera u 

b'hekk:

 jikkontribwixxu għat-tisħiħ tas-sigurtà, is-sikurezza u l-protezzjoni tal-ambjent

marittimu,

 jissalvagwardjaw il-kondizzjonijiet ugwali internazzjonali fit-tbaħħir li hija ta' 

importanza kruċjali għall-vijabbiltà tat-tbaħħir tal-UE.

8. Din id-dikjarazzjoni ma taffetwax il-kompetenza tal-Istati Membri biex jaġixxu u biex jieħdu 

obbligi internazzjonali f'dan il-qasam, skont il-ħtiġiet kostituzzjonali tagħhom.

_________________
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KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

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

dwar 

il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konformità mal-obbligi tal-Istati tal-Bandiera 

(Test b’relevanza għaż-ŻEE) 
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2005/0236 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

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

dwar 

il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konformità mal-obbligi tal-Istati tal-Bandiera 

(Test b’relevanza għaż-ŻEE) 

1. L-ISFOND 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-PE u lill-Kunsill  
(id-dokument COM(2005) 586 finali – 2005/0236COD): 

17.02.2006 

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

Data tal-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni 15.06.2006 

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

Data tal-addozzjoni tal-pożizzjoni komuni: 9.12.2008 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

Fid-dawl tad-differenzi kbar li jippersistu, saħansitra ġewwa l-UE, fir-rigward tal-konformità 
mill-Istati tal-bandiera mal-obbligi internazzjonali tagħhom fil-qasam tas-sikurezza marittima 
u tal-prevenzjoni tat-tniġġis mill-bastimenti, il-proposta tfittex li tiggarantixxi li l-Istati 
membri jissodisfaw l-obbligi tagħhom b’mod effikaċi u kkoordinat. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 
Il-Kummissjoni rriżultalha li l-Kunsill, wara li fis-sessjoni ta’ April 2008 esprima 
oppożizzjoni fil-prinċipju għall-proposta, qies li kien meħtieġ li jitneħħew ċerti dispożizzjoni 
importanti li jirrigwardaw ir-ratifika tal-konvenzjonijiet internazzjonali u l-applikazzjoni 
obbligatorja fil-komunità tal-Kodiċi tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) 
dwar l-Istat tal-bandiera. 

Minkejja li għalhekk it-test li dwaru l-Kunsill seta’ jaqbel huwa inqas ambizzjuż minn dak 
propost mill-Kummissjoni, il-Kummissjoni rriżultalha li fil-pożizzjoni komuni l-obbligi li 
ġejjin jibqgħu f’idejn l-Istati Membri: 

- qabel l-awtorizzazzjoni ta’ bastiment biex itajjar il-bandiera tagħhom, jivverifikaw li dan 
jirrispetta r-regoli internazzjonali; 

- jagħmlu mezz li l-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom li jkunu nżammu fil-kuntest ta' 
kontroll mill-Istat tal-Port, ikunu konformi mal-Konvenzjonijiet rilevanti tal-OMI; 
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- sakemm ir-reġim ta’ verifika tal-IMO jsir obbligatorju, jissottomettu l-amminsitrazzjonijiet 
marittimi tagħhom għal verifika bħal din u jippubblikaw ir-riżultati; 

- jistabbilixxu sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità tal-amministrazzjonijiet marittimi tagħhom, li 
tkun ċertifikata skont l-istandards internazzjonali; 

- għall-Istati Membri li l-bandiera tagħhom tkun tidher fuq il-lista s-sewda, inkella li għal 
sentejn konsekuttivi tkun dehret fuq il-lista l-griża tal-Memorandum ta' Ftehim ta' Pariġi dwar 
il-Kontroll mill-Istat tal-Port, jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar ir-raġunijiet għan-
nuqqasijiet fil-prestazzjoni tagħhom; 

Dawn id-dispożizzjonijiet vinkolanti huma maħsuba biex iħeġġu t-titjib tal-istandards għall-
Istati tal-Bandiera Ewropej bl-agħar rendiment. 

4. KONKLUŻJONIJIET 
Il-Kummissjoni tieħu nota tal-impenn sod li esprimew l-Istati Membri, kif hemm mistqarr fid-
Dikjarazzjoni li ffirmaw ir-Rappreżentanti tagħhom fi ħdan il-Kunsill, li a) jirratifikaw il-
konvenzjonijiet internazzjonali ewlenin fil-qasam tas-sikurezza marittima; b) japplikaw il-
Kodiċi tal-IMO dwar l-Istat tal-Bandiera kif ukoll is-sistema ta’ verifika tal-
amministrazzjonijiet marittimi assoċjati miegħu; u c) li jħeġġu l-IMO biex iddaħħal dawn iż-
żewġ strumenti b'mod obbligatorju fuq il-livell dinji. 
Għaldaqstant, u fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni tappoġġa l-pożizzjoni 
Komuni li l-Kunsill seta’ jadotta b’unanimità, għaliex din iġġib valur miżjud li għandu 
jirriżulta f’titjib effikaċi tal-kwalità tal-bnadar Ewropej kif ukoll f’kundizzjonijiet ta’ 
kompetizzjoni fil-Komunità li jiggarantixxu li l-għażla tal-bandiera ma ssirx abbażi tal-aktar 
livell baxx ta' rekwiżiti. 


	CONS_CONS(2008)14288(REV2)_MT.pdf
	CONS_CONS(2008)14288(REV2)_MT.doc

	CONS_CONS(2008)14288(ADD1)REV2_MT.pdf
	CONS_CONS(2008)14288(ADD1)REV2_MT.doc

	CONS_CONS(2008)15859(ADD1)_MT.pdf
	CONS_CONS(2008)15859(ADD1)_MT.doc

	COM_COM(2008)0848_MT.pdf
	1. L-ISFOND
	2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI
	3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI
	4. KONKLUŻJONIJIET




