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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 0453/2007, mressqa minn Stefcho Minchev, ta’ nazzjonalità 
Bulgara, iffirmata mill-qraba ta’ l-14-il baħri nieqes, allegatament minħabba 
negliġenzi min-naħa tal-Bulgarija waqt li ddeterminat il-kawżi li wasslu għat-telf 
ta’ bastiment fil-Baħar l-Iswed u waqt l-operazzjonijiet ta’ salvataġġ 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni ifakkar iċ-ċirkostanzi ta’ l-inċident traġiku li kien jinvolvi l-Hera, 
bastiment li kien itajjar il-bandiera tal-Kambodja, li għereq fit-13 ta’ Frar 2004 fil-Baħar l-
Iswed, ħames mili bogħod mid-daħla tal-Bosfru; minn 19-il membru ta’ l-ekwipaġġ abbord, 
ittellgħu biss ħames iġsma mill-ilma, u l-oħrajn baqgħu ma nstabu qatt.  Sal-lum għadu mhux 
magħruf x’kienu l-kawżi eżatti li wasslu għall-inċident, kif ukoll x’sar mill-baħrin neqsin. 
Dak li ressaq il-petizzjoni jikkritika b’mod partikolari l-għadd ta’ nuqqasijiet u inkonsistenzi 
fl-investigazzjoni dwar in-nawfraġju, immexxija mill-awtoritajiet kompetenti Bulgari, li 
għadha għaddejja (Ara l-bulettin tat-18 ta’ Ġunju 2007 tal-Focus News Agency). Fost affarijiet 
oħrajn, l-investigaturi mid-dehra m’għamlu l-ebda tentattiv biex ifittxu l-irġiel mitlufa, li 
skond xhieda, dawn kienu ntlemħu fuq ċattra ta’ salvataġġ. Barra minn hekk, huwa allegat li 
l-awtoritajiet Bulgari naqsu li jikkonformaw mal-kodiċi ta' l-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali (l-IMO) dwar l-investigazzjoni tal-korrimenti u l-inċidenti fuq il-baħar. Huma 
jiġġustifikaw ruħhom billi jgħidu li kien hemm nuqqas ta’ koperazzjoni min-naħa ta’ l-
awtoritajiet Torok; jingħad li dawn xerrdu rapport frammentat u falz dwar l-inċident. Il-
firmatarji qegħdin jitolbu lill-PE biex jintervieni sabiex jitfa’ dawl fuq il-fatti u jistabbilixxi 
ta’ min hu t-tort u x’ġara mill-baħrin neqsin.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2007. Intalab tagħrif mingħand il-Kummissjoni, 
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skond l-Artikolu 192, paragrafu 4, tar-Regolament ta’ Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2007.

Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda tagħrif partikolari dwar l-inċident marittimu msemmi minn 
dak li ressaq il-petizzjoni.

Tajjeb li wieħed jissottolinea li meta seħħ l-inċident, fi Frar ta’ l-2004, il-Bulgarija kienet 
għadha m’hijiex membru ta’ l-Unjoni Ewropea u għalhekk kienet għadha m’hijiex sottomessa 
għall-obbligazzjonijiet li hemm fil-liġi Komunitarja relatata ma’ l-investigazzjonijiet wara li 
jseħħ inċident fis-settur marittimu.

F’dan il-każ, id-dispożizzjonijiet Komunitarji li kienu implimentati dak iż-żmien fil-kwestjoni 
ta’ l-investigazzjonijiet wara li jseħħ inċident, jidhru fl-Artikolu 12 tad-Direttiva Nru 
1999/35/KE1 li ma jobbligax investigazzjoni ħlief f’każ ta’ inċident marittimu li jinvolvi xi 
lanċa ro-ro jew inġenju ta' l-baħar ta' veloċità kbira kif ukoll fl-Artikolu 11 tad-Direttiva Nru 
2002/59/KE2 li jipprevedi li meta Stat Membru jiftaħ investigazzjoni, dan għandu jħares id-
dispożizzjonijiet tal-kodiċi ta’ l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (l-IMO) dwar l-
investigazzjoni tal-korrimenti u l-inċidenti fuq il-baħar. Dan l-Artikolu jimponi li l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw fl-investigazzjoni ta' korrimenti u inċidenti fuq il-baħar li 
jinvolvu bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom.

Fil-kuntest tat-tielet pakkett dwar is-sigurtà marittima li qiegħed jiġi diskuss bħalissa, il-
Kummissjoni ppreżentat proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li 
tistabbilixxi l-prinċipji fundamentali li jirregolaw l-investigazzjonijiet ta’ l-inċidenti fis-settur 
tat-trasport marittimu3. Wara li jiġi adottat, dan it-test ser jipprovdi bażi legali li tippermetti li 
kull Stat Membru jiġi obbligat jiftaħ investigazzjoni permezz ta’ korp indipendenti jew li 
jipparteċipa f’tali investigazzjoni meta jseħħ xi tip ta’ inċident marittimu, kemm jekk serju u 
kemm jekk serju ħafna, b’mod partikolari fil-każijiet fejn hemm involuti interessi importanti 
ta’ dan l-Istat (pereżempju bħalma huwa l-każ tal-Bulgarija għall-inċident tal-Hera, fejn 
ċittadini ta’ dan l-Istat sfaw vittmi tiegħu). 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE tad-29 ta' April 1999 dwar sistema ta' stħarriġ obbligatorju għall-
operazzjoni bla perikolu ta' laneċ ro-ro regolari u servizzi ta' l-inġenji ta' l-baħar ta' veloċità kbira għall-
passiġġieri; ĠU L 138 ta’ l-1.6.1999, p 1.
2 Id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema 
għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità u li tħassar id-Direttiva tal-
Kunsill 93/75/KEE; ĠU L 208 tal-5.8.2002, p 10.
3 Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li tistabbilixxi l-prinċipji fundamentali li 
jirregolaw l-investigazzjonijiet ta’ l-inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu u li temenda d-Direttivi 
1999/35/KE u 2002/59/KE ; KUM (2005) 590.
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