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EMENDI 001-130 
mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Rapport
 Gesine Meissner A8-0338/2016
Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna

Proposta għal direttiva (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Ir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta' Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja1a 
tiddefinixxi l-kunċetti ta' "kwalifika", 
"kompetenza" u "ħiliet" fil-livell tal-
Unjoni. Kwalunkwe leġiżlazzjoni ġdida li 
tistabbilixxi standards għall-kwalifiki 
jeħtieġ li tuża dawn il-kunċetti kif stabbilit 
f'dik ir-Rakkomandazzjoni.
______________
1a Ir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2008 dwar l-istabbiliment ta' 
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-
tagħlim tul il-ħajja (ĠU C 111, 6.5.2008, 
p. 1).
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Biex tiġi ffaċilitata l-mobilità, biex 
tiġi żgurata s-sikurezza tan-navigazzjoni u 
l-protezzjoni tal-ħajja umana, huwa 
essenzjali għall-membri tal-ekwipaġġ, il-
persuni inkarigati minn sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza abbord bastimenti tal-
passiġġieri u l-persuni involuti fil-
forniment tal-karburant tal-bastimenti 
mħaddma b'gass naturali likwifikat li 
jżommu ċertifikati tal-kwalifika li jagħtu 
prova tal-kwalifiki tagħhom. Għall-infurzar 
effiċjenti, għandhom iġorru dawn iċ-
ċertifikati waqt li jeżerċitaw l-impjieg 
tagħhom.

(5) Biex tiġi ffaċilitata l-mobilità, biex 
tiġi żgurata s-sikurezza tan-navigazzjoni u 
l-protezzjoni tal-ħajja umana u tal-
ambjent, huwa essenzjali li l-membri tal-
ekwipaġġ, u b'mod speċjali l-persuni 
inkarigati minn sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza abbord bastimenti tal-
passiġġieri u l-persuni involuti fil-
forniment tal-karburant tal-bastimenti 
mħaddma b'gass naturali likwifikat 
iżommu ċertifikati tal-kwalifika li jagħtu 
prova tal-kwalifiki tagħhom. Għall-infurzar 
effiċjenti, għandhom iġorru dawn iċ-
ċertifikati waqt li jeżerċitaw l-impjieg 
tagħhom.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex tiġi żgurata s-sikurezza tan-
navigazzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw passaġġi tal-ilma b'karattru 
marittimu, skont kriterji armonizzati. Ir-
rekwiżiti ta' kompetenza għan-navigazzjoni 
fuq dawn il-passaġġi tal-ilma għandhom 
jiġu ddefiniti fil-livell tal-Unjoni. Mingħajr 
ma jillimitaw bla bżonn il-mobilità tal-
boatmasters, meta meħtieġ biex jiżguraw 
is-sikurezza tan-navigazzjoni, l-Istati 
Membri għandu jkollhom il-possibbiltà 
wkoll li jidentifikaw il-passaġġi fuq l-ilma 
li jinvolvu riskji speċifiċi għan-
navigazzjoni skont kriterji u proċeduri 
armonizzati, skont din id-Direttiva. F'dan 
il-każ, ir-rekwiżiti ta' kompetenza relatati 
għandhom jiġu stabbiliti fil-livell tal-Istati 
Membri.

(7) Biex tiġi żgurata s-sikurezza tan-
navigazzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw passaġġi tal-ilma b'karattru 
marittimu, skont kriterji armonizzati u 
abbażi tad-dritt eżistenti tal-Unjoni, 
bħalma hija d-Direttiva (UE) 2016/16291a. 
Ir-rekwiżiti ta' kompetenza għan-
navigazzjoni fuq dawn il-passaġġi tal-ilma 
għandhom jiġu ddefiniti fil-livell tal-
Unjoni. Mingħajr ma jillimitaw bla bżonn 
il-mobilità tal-boatmasters, meta meħtieġ 
biex jiżguraw is-sikurezza tan-
navigazzjoni, l-Istati Membri, fejn 
rilevanti b'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni Ewropea tax-Xmajjar 
rilevanti, għandu jkollhom il-possibbiltà 
wkoll li jidentifikaw il-passaġġi fuq l-ilma 
li jinvolvu riskji speċifiċi għan-
navigazzjoni skont kriterji u proċeduri 



PE611.533/ 3

MT

armonizzati, skont din id-Direttiva. F'dan 
il-każ, ir-rekwiżiti ta' kompetenza relatati 
għandhom jiġu stabbiliti fil-livell tal-Istati 
Membri.

__________________
1a Id-Direttiva (UE) 2016/1629 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Settembru 2016 li tistabbilixxi r-
rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-
passaġġi fuq l-ilma interni, li temenda d-
Direttiva 2009/100/KE u li tħassar id-
Direttiva 2006/87/KE (ĠU L 252, 
16.9.2016, p. 118-176).

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għal raġunijiet ta' kosteffettività, iż-
żamma taċ-ċertifikati ta' kwalifiki tal-
Unjoni ma għandhiex tkun obbligatorj fuq 
il-passaġġi fuq l-ilma interni nazzjonali 
mhux konnessi man-netwerk navigabbli ta' 
Stat Membru ieħor.

(8) Għal raġunijiet ta' kosteffettività, iż-
żamma taċ-ċertifikati ta' kwalifiki tal-
Unjoni ma għandhiex tkun obbligatorja fuq 
il-passaġġi fuq l-ilma interni nazzjonali li 
mhumiex konnessi ma' xi passaġġ fuq l-
ilma intern navigabbli ta' Stat Membru 
ieħor.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Bil-ħsieb li jikkontribwixxu għall-
mobilità ta' persuni involuti fl-operazzjoni 
ta' bastimenti madwar l-Unjoni u meta 
jitqies li ċ-ċertifikati kollha ta' kwalifiki, il-
kotba tar-rekords tas-servizzi u l-ġurnali ta' 
abbord maħruġa skont din id-Direttiva 
għandhom jikkonformaw mal-istandards 
minimi, l-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu l-kwalifiki professjonali 
ċċertifikati skont din id-Direttiva. 
Konsegwentement id-detenturi ta' dawn il-

(9) Bil-ħsieb li jikkontribwixxu għall-
mobilità ta' persuni involuti fl-operazzjoni 
ta' bastimenti madwar l-Unjoni u meta 
jitqies li ċ-ċertifikati kollha ta' kwalifiki, il-
kotba tar-rekords tas-servizzi u l-ġurnali ta' 
abbord maħruġa skont din id-Direttiva 
għandhom jikkonformaw mal-istandards 
minimi rekwiżiti skont il-kriterji 
armonizzati, l-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu l-kwalifiki professjonali 
ċċertifikati skont din id-Direttiva. 
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kwalifiki għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fuq il-
passaġġi fuq l-ilma interni kollha tal-
Unjoni.

Konsegwentement id-detenturi ta' dawn il-
kwalifiki għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fuq il-
passaġġi fuq l-ilma interni kollha tal-
Unjoni.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Bl-għan li jinkoraġġixxu l-mobilità 
u jiżguraw l-attraenza tal-professjoni ta’ 
baħħar u ta' membri oħra tal-ekwipaġġ, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu japplikaw kundizzjonijiet ġusti tax-
xogħol għal kull forma ta’ impjieg, fejn il-
ħaddiema jiġu ggarantiti ġabra ta’ 
drittijiet, bħalma huma: id-dritt għal 
trattament ugwali, id-dritt għall-
protezzjoni soċjali, id-dritt li jirrappurtaw 
abbużi, u d-dritt għall-protezzjoni tas-
saħħa u tas-sikurezza u dispożizzjonijiet 
għall-ħin tax-xogħol u għall-ħin tal-
mistrieħ. Huwa importanti li s-settur ikun 
kapaċi jipprovdi programmi ffokati kemm 
fuq iż-żamma tal-persuni li għandhom 'il 
fuq minn ħamsin sena u kemm fuq it-titjib 
tal-ħiliet u tal-impjegabilità taż-żgħażagħ.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
kundizzjonijiet ekwi għall-membri kollha 
tal-ekwipaġġ li jkunu qed jaħdmu 
f'kummerċ esklużiv u regolari fl-Unjoni 
jew li jkunu involuti f'tali kummerċ, u 
għandha twaqqaf kull tendenza ta' 
tnaqqis spirali fis-salarji u twaqqaf ukoll 
il-prattiki diskriminatorji abbażi ta’ 
nazzjonalità, post ta’ residenza jew 
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bandiera ta’ reġistrazzjoni.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Meta jkunu qed jimpjegaw fl-Unjoni 
membri tal-ekwipaġġ tal-gverta li 
jkollhom ċertifikati tal-kwalifika, kotba 
tar-rekords u ġurnali ta' abbord maħruġa 
f'pajjiżi terzi li jkunu ġew rikonoxxuti 
mill-awtoritajiet responsabbli fl-Unjoni, l-
impjegaturi għandhom japplikaw il-liġi 
soċjali u tax-xogħol tal-Istat Membru fejn 
tkun qed titwettaq l-attività.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iħeġġu liż-żgħażagħ ifittxu 
kwalifika professjonali fin-navigazzjoni 
interna u għandhom jistabbilixxu miżuri 
speċifiċi biex jagħtu appoġġ lill-attivitajiet 
tas-sħab soċjali f'dan ir-rigward.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex tiġi ffaċilitata iżjed il-mobilità 
għall-boatmasters, l-Istati Membri kollha 
għandhom jitħallew, fejn prattikabbli, 
jivvalutaw il-kompetenza meħtieġa għall-
indirizzar ta' riskji speċifiċi għan-
navigazzjoni għall-meded kollha ta' 
passaġġi fuq l-ilma interni fl-Unjoni fejn 
jiġu identifikati dawn ir-riskji.

(16) Biex tiġi ffaċilitata iżjed il-mobilità 
għall-boatmasters, l-Istati Membri kollha 
għandhom, soġġett għall-approvazzjoni 
tal-Istat Membru fejn tkun tinsab medda 
b'riskji speċifiċi, jitħallew jivvalutaw il-
kompetenzi meħtieġa għan-navigazzjoni 
fuq din il-medda b'riskji speċifiċi.
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Biex jikkontribwixxu għal 
amministrazzjoni effiċjenti fir-rigward tal-
ħruġ, it-tiġdid u l-irtirar ta' ċertifikati ta' 
kwalifiki, l-Istati Membri għandhom 
jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti 
għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva 
u jistabbilixxu reġistri għar-reġistrazzjoni 
ta' dejta dwar iċ-ċertifikati ta' kwalifiki tal-
Unjoni, il-kotba tar-rekords tas-servizzi u l-
ġurnali ta' abbord. Sabiex jiġi ffaċilitat l-
iskambju ta' informazzjoni bejn Stati 
Membri u mal-Kummissjoni għall-finijiet 
ta' implimentazzjoni, infurzar u 
evalwazzjoni tad-Direttiva kif ukoll għal 
finijiet ta' statistika, għaż-żamma tas-
sikurezza u għall-iffaċilitar tan-
navigazzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jirrapportaw din l-informazzjoni, inkluż 
dejta dwar iċ-ċertifikati ta' kwalifiki, il-
kotba tar-rekords tas-servizzi u l-ġurnali ta' 
abbord, f'bażi ta' dejta miżmuma mill-
Kummissjoni.

(19) Biex jikkontribwixxu għal 
amministrazzjoni effiċjenti fir-rigward tal-
ħruġ, it-tiġdid u l-irtirar ta' ċertifikati ta' 
kwalifiki, l-Istati Membri għandhom 
jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti 
għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva 
u jistabbilixxu reġistri għar-reġistrazzjoni 
ta' dejta dwar iċ-ċertifikati ta' kwalifiki tal-
Unjoni, il-kotba tar-rekords tas-servizzi u l-
ġurnali ta' abbord. Sabiex jiġi ffaċilitat l-
iskambju ta' informazzjoni bejn Stati 
Membri u mal-Kummissjoni għall-finijiet 
ta' implimentazzjoni, infurzar u 
evalwazzjoni tad-Direttiva kif ukoll għal 
finijiet ta' statistika, għaż-żamma tas-
sikurezza u għall-iffaċilitar tan-
navigazzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jirrapportaw din l-informazzjoni, inkluż 
dejta dwar iċ-ċertifikati ta' kwalifiki, il-
kotba tar-rekords tas-servizzi u l-ġurnali ta' 
abbord, f'bażi ta' dejta miżmuma mill-
Kummissjoni. Meta tkun qed iżżomm dik 
il-bażi ta’ dejta, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta kif dovut il-prinċipji tal-
protezzjoni tad-dejta personali.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-awtoritajiet, inkluż f'pajjiżi terzi, li 
joħorġu ċertifikati ta' kwalifiki, kotba tar-
rekords tas-servizzi u ġurnali ta' abbord 
skont regoli li huma identiċi għal dawk ta' 
din id-Direttiva qegħdin jipproċessaw id-
dejta personali. Għall-finijiet ta' 
evalwazzjoni tad-Direttiva, għall-finijiet ta' 
statistika, għaż-żamma tas-sikurezza, għall-
iffaċilitar tan-navigazzjoni u sabiex jiġi 

(20) L-awtoritajiet, inkluż f'pajjiżi terzi, li 
joħorġu ċertifikati ta' kwalifiki, kotba tar-
rekords tas-servizzi u ġurnali ta' abbord 
skont regoli li huma identiċi għal dawk ta' 
din id-Direttiva qegħdin jipproċessaw id-
dejta personali. Għall-finijiet ta' 
evalwazzjoni tad-Direttiva, għall-finijiet ta' 
statistika, għaż-żamma tas-sikurezza, għall-
iffaċilitar tan-navigazzjoni u sabiex jiġi 
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ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni bejn 
l-awtoritajiet involuti fl-implimentazzjoni u 
l-infurzar ta' din id-Direttiva, dawn l-
awtoritajiet u, fejn rilevanti, l-
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
stabbilixxew dawn ir-regoli identiċi, 
għandu jkollhom aċċess ukoll għall-bażi ta' 
dejta miżmuma mill-Kummissjoni. Dan l-
aċċess għandu madankollu jkun suġġett 
għal livell adegwat ta' protezzjoni tad-
dejta, inkluż ta' dejta personali.

ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni bejn 
l-awtoritajiet involuti fl-implimentazzjoni u 
l-infurzar ta' din id-Direttiva, dawn l-
awtoritajiet u, fejn meħtieġ, l-
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
stabbilixxew dawn ir-regoli identiċi, 
għandu jkollhom aċċess ukoll għall-bażi ta' 
dejta miżmuma mill-Kummissjoni. Dan l-
aċċess għandu madankollu jkun suġġett 
għal livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta, 
b'mod speċjali fil-każ ta' dejta personali.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Id-Direttiva tal-Kunsill 
2014/112/UE 1a u din id-Direttiva jeħtieġ 
li jiġu kkumplementati b’leġiżlazzjoni tal-
Unjoni kemm dwar l-introduzzjoni ta’ 
għodod elettroniċi u kemm dwar it-tfassil 
mill-ġdid tar-rekwiżiti għall-ingaġġar ta' 
membri tal-ekwipaġġ bl-għan li jiġu 
żgurati kundizzjonijiet ekwi għas-suq tax-
xogħol tan-navigazzjoni tal-passaġġi fuq 
l-ilma interni tal-Unjoni li tkun tkopri l-
ħin tax-xogħol u l-ħin tal-mistrieħ, il-
kwalifiki professjonali u r-rekwiżiti għall-
ingaġġar ta' membri tal-ekwipaġġ.
__________________
1a Id-Direttiva tal-Kunsill 2014/112/UE 
tad-19 ta' Diċembru 2014 li timplimenta l-
Ftehim Ewropew dwar ċerti aspetti tal-
organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol fit-
trasport fl-ilmijiet navigabbli interni 
konkluż mill-Unjoni tan-Navigazzjoni 
Interna (EBU), l-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Kaptani (ESO) u l-
Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-
Trasport (ETF) (ĠU L 367, 23.12.2014, 
p. 86).
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Bil-ħsieb li jitnaqqas iżjed il-piż 
amministrattiv filwaqt li d-dokumenti 
jkunu inqas suxxettibbli għat-tbagħbis, il-
Kummissjoni għandha bħala t-tieni pass, 
wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva, 
teżamina l-possibbiltà li tintroduċi 
verżjoni elettronika ta' kotba tar-rekords 
tas-servizzi u ġurnali ta' abbord, kif ukoll 
kards professjonali elettroniċi li 
jinkorporaw iċ-ċertifikati ta' kwalifiki tal-
Unjoni. Biex tagħmel dan, il-Kummissjoni 
għandha tqis it-teknoloġiji eżistenti 
f'mezzi oħra tat-trasport, b'mod partikolari 
fit-trasport bit-triq. Wara li twettaq 
valutazzjoni tal-impatt inkluż tal-ispejjeż 
imqabbla mal-benefiċċji u tal-impatti fuq 
id-drittijiet fundamentali, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-protezzjoni ta' dejta 
personali, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta, jekk xieraq, proposta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(21) Bil-ħsieb li jitnaqqas iżjed il-piż 
amministrattiv filwaqt li d-dokumenti jsiru 
inqas suxxettibbli li jiġu mbagħbsa, il-
Kummissjoni għandha, mingħajr 
dewmienwara l-adozzjoni ta' din id-
Direttiva, tadotta qafas legali adattat biex 
il-verżjoni stampata taċ-ċertifikati tal-
kwalifika tal-Unjoni, kotba tar-rekords tas-
servizzi u ġurnali ta' abbord tiġi sostitwita 
b'għodod elettroniċi ġodda bħal kards 
professjonali elettroniċi u unitajiet 
elettroniċi tal-bastimenti. Hi u tagħmel 
dan, il-Kummissjoni jeħtiġilha tqis it-
teknoloġiji eżistenti f'mezzi oħra tat-
trasport, b'mod partikolari fit-trasport bit-
triq. Hija għandha tikkunsidra wkoll l-użu 
u l-aċċessibbiltà f'konformità mal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità. Wara 
li twettaq valutazzjoni tal-impatt inkluż tal-
ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji u tal-
impatti fuq id-drittijiet fundamentali, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-protezzjoni ta' 
dejta personali, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta, jekk xieraq, proposta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal 
dawk l-inizjattivi. Huwa meħtieġ ukoll li 
tagħmir li mhuwiex suxxettibbli għat-
tbagħbis jiġi pprovdut għar-reġistrazzjoni 
elettronika tas-sigħat tax-xogħol u d-
dmirijiet imwettqa minn kull membru tal-
ekwipaġġ.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Barra minn hekk, ir-rekwiżiti 
eżistenti għall-ingaġġar ta' membri tal-
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ekwipaġġ għandhom jiġu modernizzati 
sabiex tinstab sistema tal-ingaġġar ta' 
membri tal-ekwipaġġ fl-Unjoni li tkun 
armonizzata, trasparenti, flessibbli u 
sostenibbli. Il-Kummissjoni għandha 
għalhekk, wara l-adozzjoni ta’ din id-
Direttiva, tippreżenta, jekk ikun xieraq, 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill għall-istabbiliment ta’ qafas legali 
tal-Unjoni għal sistema ta' ingaġġar ta' 
membri tal-ekwipaġġ li tkun trasparenti, 
flessibbli u sostenibbli. Dan jeħtieġ li jsir, 
wara li titwettaq valutazzjoni tal-impatt li 
jeħtieġ li tqis il-bidliet teknoloġiċi u mhux 
teknoloġiċi li jkollhom impatt fuq l-
ammont ta’ xogħol abbord il-bastimenti.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Sabiex jiġu pprovduti standards 
armonizzati minimi għaċ-ċertifikazzjoni ta' 
kwalifiki u biex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' 
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva mill-
Kummissjoni, is-setgħa biex jiġu adottati 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-istabbiliment ta' standards 
ta' kompetenza, standards għall-istat 
mediku, standards għall-eżamijiet prattiċi, 
standards għall-approvazzjoni ta' 
simulaturi u standards li jiddefinixxu l-
karatteristiċi u l-kundizzjonijiet tal-użu 
għal bażi ta' dejta miżmuma mill-
Kummissjoni biex tinżamm kopja tad-dejta 
ewlenija relatata maċ-ċertifikati ta' 
kwalifiki tal-Unjoni, il-kotba tar-rekords 
tas-servizzi, il-ġurnali ta' abbord u d-
dokumenti rikonoxxuti. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 

(24) Sabiex jiġu pprovduti standards 
armonizzati minimi għaċ-ċertifikazzjoni ta' 
kwalifiki u biex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' 
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva mill-
Kummissjoni, is-setgħa biex jiġu adottati 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-istabbiliment ta' standards 
ta' kompetenza, standards għall-istat 
mediku, standards għall-eżamijiet prattiċi, 
standards għall-approvazzjoni ta' 
simulaturi u standards li jiddefinixxu l-
karatteristiċi u l-kundizzjonijiet tal-użu 
għal bażi ta' dejta miżmuma mill-
Kummissjoni biex tinżamm kopja tad-dejta 
ewlenija relatata maċ-ċertifikati ta' 
kwalifiki tal-Unjoni, il-kotba tar-rekords 
tas-servizzi, il-ġurnali ta' abbord u d-
dokumenti rikonoxxuti. Hu ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-
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ta' esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u adatta 
ta' dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 
jitwettqu f’konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet1a. B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess b'mod sistematiku għal-laqgħat 
tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati. Għal 
raġunijiet ta’ effiċjenza, il-Kummissjoni 
għandu jkollha l-possibilità li taħtar korp, 
bħalma hu l-Kumitat Ewropew għat-
tfassil ta' standards fin-navigazzjoni 
interna (CESNI), bl-għan li tirċievi n-
notifiki u l-pubblikazzjoni ta’ 
informazzjoni marbuta, pereżempju, mal-
lista tal-awtoritajiet kompetenti u 
programmi ta’ taħriġ approvati fid-dawl 
tan-natura rikorrenti ta’ dawn il-kompiti.
_____________
1a ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Is-CESNI li huwa miftuħ għal esperti 
mill-Istati Membri kollha, ifassal standards 
fil-qasam tan-navigazzjoni interna, inkluż 
għal kwalifiki professjonali. Il-
Kummissjoni tista' tqis dawn l-istandards 
meta tingħata s-setgħa biex tadotta atti 
f'konformità ma' din id-Direttiva.

(26) Is-CESNI li huwa miftuħ għal esperti 
mill-Istati Membri kollha, ifassal standards 
fil-qasam tan-navigazzjoni interna, inkluż 
għal kwalifiki professjonali. Il-
Kummissjonijiet tax-Xmajjar Ewropej, l-
organizzazzjonijiet internazzjonali, is-
sħab soċjali u l-assoċjazzjonijiet 
professjonali rilevanti għandhom jiġu 
involuti bis-sħiħ fit-tfassil u t-tħejjija tal-
istandards tas-CESNI. Fejn il-
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva 
jiġu ssodisfati, il-Kummissjoni għandha 
tirreferi għall-istandards tas-CESNI meta 
tkun qed tadotta atti ta' implimentazzjoni 
u atti delegati skont din id-Direttiva.
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Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-għan ta' din id-Direttiva, jiġifieri li 
tistabbilixxi qafas komuni dwar ir-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali 
fin-navigazzjoni interna, ma jistax jinkiseb 
b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda 
jkun jista', minħabba l-iskala u l-effetti 
tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-
prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li jkun meħtieġ sabiex jinkiseb 
dak l-għan.

(27) Billi l-għan ta' din id-Direttiva, 
jiġifieri li tistabbilixxi qafas komuni dwar 
ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali 
minimi fin-navigazzjoni interna, ma jistax 
jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri iżda jkun jista', minħabba l-iskala 
u l-effetti tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, 
skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif 
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, u fir-rispett tar-rieda tal-
Istati Membri li jikkooperaw. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx 
lil hinn minn dak li jkun meħtieġ sabiex 
jinkiseb dak l-għan.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Sistema ta' rikonoxximent tal-
kwalifiki professjonali tista' tkun l-ewwel 
pass lejn it-tisħiħ tal-mobilità f'dan is-
settur. Fuq il-futur medju, huwa mistenni 
li sistema ta' taħriġ vokazzjonali u 
professjonali komparabbli fl-Istati 
Membri għandha tiffaċilita l-mobilità u 
tiggarantixxi s-sikurezza.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 27b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27b) Sabiex jittejjeb il-bilanċ bejn is-sessi 
fis-settur tan-navigazzjoni fil-passaġġi fuq 
l-ilma interni, għandu jiġi promoss l-
aċċess min-nisa għall-professjoni. 
Bħalma hu l-każ f’setturi professjonali 
oħra l-ostilità u d-diskriminazzjoni sessisti 
għandhom jiġu miġġielda. It-twessigħ tal-
bażi li fuqha jkun disponibbli l-aċċess 
għall-professjonijiet tan-navigazzjoni fuq 
il-passaġġi fuq l-ilma interni għandu jkun 
ukoll ta' vantaġġ fil-ġlieda biex jissolvew 
l-iskarsezzi tal-persunal fis-settur.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) bastimenti fejn it-tul (L), il-wisa' (B) 
u l-pixka (T) jagħtu volum ta' 100 metru 
kubu jew iżjed;

(b) bastimenti li għalihom il-prodott tat-
tul (L), il-wisa' (B) u l-pixka (T) jagħti 
volum ta' 100 metru kubu jew iżjed;

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) inġenji użati mill-forzi armati, il-
forzi taż-żamma tal-ordni pubbliku, is-
servizzi tad-difiża ċivili, l-
amministrazzjonijiet tal-passaġġi fuq l-
ilma, is-servizzi tat-tifi tan-nar u servizzi 
oħra ta' emerġenza;

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) inġenji li jinnavigaw staġjonalment 
fi Stat Membru fuq lagi iżolati li mhumiex 
konnessi ma’ xi passaġġ fuq l-ilma intern 
navigabbli ta’ Stat Membru ieħor;

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "passaġġ fuq l-ilma intern" tfisser 
medda ta' ilma li mhix parti mill-baħar, 
miftuħa għan-navigazzjoni;

(1) “passaġġ fuq l-ilma intern” tfisser il-
passaġġi fuq l-ilma interni msemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva (UE) 2016/1629 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.
__________________
1a Id-Direttiva (UE) 2016/1629 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Settembru 2016 li tistabbilixxi r-
rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-
passaġġi fuq l-ilma interni, li temenda d-
Direttiva 2009/100/KE u li tħassar id-
Direttiva 2006/87/KE (ĠU L 252, 
16.9.2016, p. 118).

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) "lanċa tal-irmonk" tfisser bastiment 
mibni speċifikament biex iwettaq 
operazzjonijiet ta' rmonkar;

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) "lanċa li timbotta" tfisser bastiment 
mibni speċifikament biex imexxi konvoj 
imbuttat;

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) "tagħmir li jżomm f'wiċċ l-ilma" 
tfisser installazzjoni li żżomm f'wiċċ l-ilma 
li ġġorr irkaptu tax-xogħol bħalma huma 
krejnijiet, tagħmir għat-tħammil, magni li 
jwaħħlu l-puntali jew elevaturi;

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "membri tal-ekwipaġġ" tfisser 
persuni involuti fl-operazzjoni ta' bastiment 
li jinnaviga fuq passaġġi fuq l-ilma interni 
tal-Unjoni li jwettaq kompiti relatati man-
navigazzjoni, l-immaniġġar tal-merkanzija, 
il-ħżin, il-manutenzjoni jew it-tiswija, bl-
eċċezzjoni ta' persuni assenjati biss għall-
operazzjoni tal-magni, it-tagħmir elettriku 
u elettroniku;

(6)  "membri tal-ekwipaġġ" tfisser 
persuni involuti fl-operazzjoni ta' bastiment 
li jinnaviga fuq passaġġi fuq l-ilma intern 
tal-Unjoni li jwettqu kompiti relatati man-
navigazzjoni, il-kontroll tal-operazzjoni 
tal-bastiment, l-inġinerija navali, il-
komunikazzjoni, is-sikurezza, il-
protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent, l-
immaniġġar tal-merkanzija u tal-
passiġġieri, il-ħżin, il-manutenzjoni jew it-
tiswija, bl-eċċezzjoni ta' persuni assenjati 
biss għall-operazzjoni tal-magni, it-tagħmir 
elettriku u elettroniku;

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "espert fin-navigazzjoni tal-
passiġġieri" tfisser persuna kompetenti 
biex tieħu miżuri f'sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza abbord bastimenti tal-
passiġġieri;

(7) "espert fin-navigazzjoni tal-
passiġġieri" tfisser persuna li sservi abbord 
il-bastimenti li hija kompetenti biex tieħu 
miżuri f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza 
abbord bastimenti tal-passiġġieri;

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "boatmaster" tfisser membru tal-
ekwipaġġ kwalifikat biex ibaħħar 
bastiment fuq il-passaġġi fuq l-ilma interni 
tal-Istati Membri u li għandu 
responsabbiltà nawtika għall-bastiment;

(8) "boatmaster" tfisser membru tal-
ekwipaġġ kwalifikat biex ibaħħar 
bastiment fuq il-passaġġi fuq l-ilma interni 
tal-Istati Membri u li għandu 
responsabbiltà sħiħa għall-bastiment, 
għall-ekwipaġġ u għall-merkanzija;

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konvoj kbir" tfisser konvoj imbuttat 
magħmul mil-lanċa li timbotta u seba' 
braken jew iżjed;

(12) "konvoj kbir" tfisser konvoj imbuttat 
li għalih il-prodott tat-tul totali u l-wisa' 
totali huwa ta' 6000 metru kwadru jew 
aktar;

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14) "ġurnal ta' abbord" tfisser rekord 
uffiċjali tal-vjaġġi li jagħmel il-bastiment;

14) "ġurnal ta' abbord" tfisser rekord 
uffiċjali tal-vjaġġi li jagħmel il-bastiment u 
l-ekwipaġġ tiegħu;
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Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) "ħin tan-navigazzjoni" tfisser il-ħin li 
l-membri tal-ekwipaġġ jgħaddu abbord 
matul vjaġġ imwettaq minn bastiment fuq 
il-passaġġi fuq l-ilma interni u vvalidat 
mill-awtorità kompetenti;

(15) "ħin tan-navigazzjoni" tfisser il-ħin, 
imkejjel f'jiem, li l-membri tal-ekwipaġġ 
jgħaddu abbord matul vjaġġ imwettaq 
minn bastiment fuq il-passaġġi fuq l-ilma 
interni u vvalidat mill-awtorità kompetenti 
u jinkludi l-ħin mgħoddi f'port jew 
terminal għall-operazzjonijiet tat-tagħbija 
jew tal-ħatt;

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jeżenta lill-
membri kollha tal-ekwipaġġ jew gruppi ta' 
membri tal-ekwipaġġ li għandhom 
kwalifika speċifika li joperaw 
esklussivament fuq passaġġi fuq l-ilma 
interni nazzjonali mhux konnessi man-
netwerk navigabbli ta' Stat Membru ieħor 
mill-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1. Dak 
l-Istat Membru jista' joħroġ ċertifikati 
nazzjonali tal-kwalifika għall-membri tal-
ekwipaġġ skont kundizzjonijiet li jvarjaw 
mill-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti 
f'din id-Direttiva. Il-validità ta' dawk iċ-
ċertifikati nazzjonali tal-kwalifika 
għandha tiġi limitata għal dawk il-
passaġġi fuq l-ilma interni nazzjonali li 
mhumiex konnessi man-netwerk 
navigabbli ta' Stat Membru ieħor.

imħassar

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2



PE611.533/ 17

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jeżenta lill-
persuni kollha msemmija fil-paragrafu 1, 
jew gruppi ta' tali persuni li għandhom 
kwalifika speċifika, li joperaw 
esklussivament fuq passaġġi fuq l-ilma 
interni nazzjonali mhux konnessi man-
netwerk navigabbli ta' Stat Membru ieħor 
mill-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1. Dak 
l-Istat Membru jista' joħroġ ċertifikati 
nazzjonali tal-kwalifika li jistgħu jinkisbu 
skont kundizzjonijiet li jvarjaw mill-
kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti f'din id-
Direttiva. Il-validità ta' dawk iċ-ċertifikati 
nazzjonali tal-kwalifika għandha tiġi 
limitata għal dawk il-passaġġi fuq l-ilma 
interni nazzjonali li mhumiex konnessi 
man-netwerk navigabbli ta' Stat Membru 
ieħor.

imħassar

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Eżenzjonijiet relatati mal-passaġġi fuq l-
ilma interni nazzjonali li mhumiex 
konnessi ma' xi passaġġ fuq l-ilma intern 
navigabbli ta' Stat Membru ieħor
1. Stat Membru jista', lill-persuni 
msemmija fl-Artikolu 4(1), l-Artikolu 5(1) 
u l-Artikolu 6 li joperaw esklussivament 
fuq passaġġi fuq l-ilma interni nazzjonali 
li mhumiex konnessi ma' xi passaġġ fuq l-
ilma intern navigabbli ta' Stat Membru 
ieħor, inklużi dawk il-passaġġi fuq l-ilma 
interni klassifikati bħala li għandhom 
karattru marittimu, jeżentahom mill-
obbligi spjegati rispettivament f'dawk l-
Artikoli. 
2. Stat Membru li jagħti eżenzjonijiet 
f'konformità mal-paragrafu 1 jista' 



PE611.533/ 18

MT

joħroġ ċertifikati tal-kwalifika lill-persuni 
msemmija fil-paragrafu 1 skont 
kundizzjonijiet li jvarjaw mill-
kundizzjonijiet ġenerali spjegati f'din id-
Direttiva dment li tali ċertifikati jiżguraw 
livell adegwat ta' sikurezza. Il-validità ta' 
tali ċertifikati nazzjonali tal-kwalifika 
għandha tkun limitata għal dawk il-
passaġġi fuq l-ilma interni nazzjonali li 
mhumiex konnessi ma' xi passaġġ fuq l-
ilma intern navigabbli ta' Stat Membru 
ieħor. Ir-rikonoxximent ta’ dawk iċ-
ċertifikati fi Stati Membri oħra għandu 
jkun suġġett għal din id-Direttiva. 
3. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-
eżenzjonijiet applikati skont il-
paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel l-informazzjoni dwar dawk l-
eżenzjonijiet disponibbli pubblikament.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 − parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta meħtieġ biex tiġi żgurata s-
sikurezza tan-navigazzjoni, l-Istati Membri 
jistgħu jidentifikaw meded ta' passaġġi fuq 
l-ilma interni b'riskji speċifiċi, ħlief għal 
passaġġi fuq l-ilma interni b'karattru 
marittimu msemmija fl-Artikolu 7, fejn 
dawn ir-riskji huma minħabba:

1. Meta meħtieġ biex tiġi żgurata s-
sikurezza tan-navigazzjoni, l-Istati Membri 
jistgħu jidentifikaw meded ta' passaġġi fuq 
l-ilma interni b'riskji speċifiċi, filwaqt li 
jqisu, fejn xieraq, il-parir tal-
Kummissjoni tax-Xmajjar Ewropea 
rilevanti, u, bl-eċċezzjoni tal-passaġġi fuq 
l-ilma interni b'karattru marittimu 
msemmija fl-Artikolu 7, fejn dawn ir-riskji 
huma minħabba:

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-preżenza ta' regolament speċifiku 
dwar it-traffiku lokali li mhux parti mill-
Kodiċi Ewropew tan-Navigazzjoni fuq il-

(c) il-preżenza ta' regolament speċifiku 
dwar it-traffiku lokali li mhux ibbażat fuq 
il-Kodiċi Ewropew tan-Navigazzjoni fuq 
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Passaġġi fuq l-Ilma Interni ġġustifikat 
minn karatteristiċi idromorfoloġiċi 
speċifiċi.

il-Passaġġi fuq l-Ilma Interni ġġustifikat 
minn karatteristiċi idromorfoloġiċi 
speċifiċi.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) frekwenza għolja ta’ inċidenti f’post 
speċifiku fuq ix-xmara.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jużaw wieħed jew 
aktar mis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 bl-għan biss li jiddefinixxu l-
meded ta’ passaġġi fuq l-ilma interni 
b’riskji speċifiċi.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwar il-miżuri li 
beħsiebhom jadottaw skont il-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu u l-Artikolu 18, flimkien 
mar-raġunament li fuqu hija bbażata l-
miżura.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwar il-miżuri li 
beħsiebhom jadottaw skont il-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu u l-Artikolu 18, flimkien 
mar-raġunament li fuqu hija bbażata l-
miżura mill-inqas tmien xhur qabel id-
data maħsuba tal-adozzjoni.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru ma għandux jadotta l-
miżura għal sitt xhur mid-data tan-
notifika.

imħassar

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'perjodu ta' sitt xhur min-notifika, 
il-Kummissjoni għandha toħroġ deċiżjoni 
ta' implimentazzjoni li tapprova l-miżuri 
proposti jekk ikunu skont dan l-Artikolu u 
l-Artikolu 18, jew, jekk ma jkunx il-każ, 
tirrikjedi lill-Istat Membru jemenda jew ma 
jadottax il-miżura proposta.

3. F'perjodu ta' sitt xhur min-notifika, 
il-Kummissjoni għandha toħroġ deċiżjoni 
ta' implimentazzjoni li tapprova l-miżuri 
proposti jekk ikunu skont dan l-Artikolu u 
l-Artikolu 18, jew, jekk ma jkunx il-każ, 
tirrikjedi lill-Istat Membru jemenda jew ma 
jadottax il-miżura proposta.  Dak l-att ta' 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
f'konformità mal-proċedura ta' 
konsulenza msemmija fl-Artikolu 30(2).
Jekk il-Kummissjoni ma tirreaġixxix fi 
żmien tmien xhur min-notifika, l-Istat 
Membru għandu jkun intitolat li jadotta 
miżuri maħsuba skont il-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu u l-Artikolu 18.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe ċertifikat tal-kwalifika 
tal-Unjoni msemmi fl-Artikoli 4 u 5, kif 
ukoll il-kotba tar-rekords tas-servizzi u l-
ġurnali ta' abbord imsemmija fl-Artikolu 
16 maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti 
skont din id-Direttiva, għandhom ikunu 
validi fuq il-passaġġi fuq l-ilma interni tal-
Unjoni.

1. Kwalunkwe ċertifikat tal-kwalifika 
tal-Unjoni msemmi fl-Artikoli 4 u 5, kif 
ukoll il-kotba tar-rekords tas-servizzi u l-
ġurnali ta' abbord imsemmija fl-Artikolu 
20 maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti 
skont din id-Direttiva, għandhom ikunu 
validi fuq il-passaġġi fuq l-ilma interni tal-
Unjoni.
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Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 
2, kwalunkwe ċertifikat tal-kwalifika, 
ktieb tar-rekords tas-servizzi jew ġurnal ta' 
abbord maħruġ skont regoli nazzjonali ta' 
pajjiż terz li jistipula rekwiżiti li huma 
identiċi għal dawk stabbiliti skont din id-
Direttiva għandu jkun validu fuq il-
passaġġi fuq l-ilma interni kollha tal-
Unjoni, suġġett għall-proċedura u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 4 u 5 
ta' dan l-Artikolu.

3. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 
2, iċ-ċertifikati tal-kwalifika, il-kotba tar-
rekords tas-servizzi jew il-ġurnali ta' 
abbord maħruġa skont ir-regoli nazzjonali 
ta' pajjiż terz li huwa konness ma' xi 
passaġġ fuq l-ilma intern navigabbli ta' 
Stat Membru li jistipulaw rekwiżiti li 
huma identiċi għal dawk stabbiliti skont 
din id-Direttiva għandhom ikunu validi 
fuq il-passaġġi fuq l-ilma interni kollha tal-
Unjoni, suġġett għall-proċedura u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 4 u 5 
ta' dan l-Artikolu.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kwalunkwe pajjiż terz jista' 
jissottometti lill-Kummissjoni talba għar-
rikonoxximent ta' ċertifikati, kotba tar-
rekords tas-servizzi jew ġurnali ta' abbord 
maħruġa mill-awtoritajiet tiegħu. It-talba 
għandha tkun akkumpanjata bl-
informazzjoni kollha meħtieġa biex jiġi 
ddeterminat li l-ħruġ ta' dawn id-dokumenti 
huwa suġġett għal rekwiżiti identiċi għal 
dawk stabbiliti skont din id-Direttiva.

4. Kwalunkwe pajjiż terz li hu konness 
ma' xi passaġġ fuq l-ilma intern 
navigabbli ta' Stat Membru jista' 
jissottometti lill-Kummissjoni talba għar-
rikonoxximent ta' ċertifikati, kotba tar-
rekords tas-servizzi jew ġurnali ta' abbord 
maħruġa mill-awtoritajiet tiegħu. It-talba 
għandha tkun akkumpanjata bl-
informazzjoni kollha meħtieġa biex jiġi 
ddeterminat li l-ħruġ ta' dawn id-dokumenti 
huwa suġġett għal rekwiżiti identiċi għal 
dawk stabbiliti skont din id-Direttiva.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk jiġi ssodisfat dan ir-rekwiżit, il-
Kummissjoni għandha tadotta att ta' 

Jekk jiġi ssodisfat dan ir-rekwiżit, il-
Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
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implimentazzjoni dwar ir-rikonoxximent 
fl-Unjoni taċ-ċertifikati, il-kotba tar-
rekords jew il-ġurnali ta' abbord maħruġa 
minn dak il-pajjiż terz, suġġett għal dak il-
pajjiż terz li jirrikonoxxi fil-ġurisdizzjoni 
tiegħu dokumenti tal-Unjoni maħruġa 
skont id-Direttiva preżenti.

implimentazzjoni dwar ir-rikonoxximent 
fl-Unjoni taċ-ċertifikati, il-kotba tar-
rekords jew il-ġurnali ta’ abbord maħruġa 
minn dak il-pajjiż terz, kemm-il darba dak 
il-pajjiż terz jirrikonoxxi fil-ġurisdizzjoni 
tiegħu dokumenti tal-Unjoni maħruġa 
skont id-Direttiva preżenti u li jimpenja 
ruħu li jippreżenta provi kull ħames snin 
li r-regoli nazzjonali tiegħu jkunu 
konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva.  Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 30(2).

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta Stat Membru jikkunsidra li 
pajjiż terz mhuwiex aktar konformi mar-
rekwiżiti ta' dan l-Artikolu, huwa għandu 
jinnotifika lill-Kummissjoni b'mod 
immedjat, filwaqt li jagħti raġunijiet 
issostanzjati għall-allegazzjoni tiegħu.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu 
mudelli għaċ-ċertifikati tal-kwalifika tal-
Unjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2). 
Meta tadotta dawk l-atti, il-Kummissjoni 
tista' tagħmel referenza għall-istandards 
stabbiliti minn korp internazzjonali.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu 
mudelli għaċ-ċertifikati tal-kwalifika tal-
Unjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2). 
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Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, iċ-
ċertifikati tal-kwalifika tal-Unjoni għall-
boatmasters għandhom ikunu validi sa 
massimu ta' 10 snin.

5. Mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, iċ-
ċertifikati tal-kwalifika tal-Unjoni għall-
boatmasters u ċ-ċertifikati tal-kwalifika 
tal-Unjoni għal operazzjonijiet speċifiċi 
għandhom ikunu validi sa massimu ta' 10 
snin.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Iċ-ċertifikati tal-kwalifika tal-
Unjoni għal operazzjonijiet speċifiċi 
għandhom ikunu validi sa massimu ta' 
ħames snin.

imħassar

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet speċifiċi għall-
boatmasters

Ħruġ u validità ta' awtorizzazzjonijiet 
speċifiċi għall-boatmasters

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal awtorizzazzjonijiet speċifiċi 
għat-tbaħħir fuq meded tal-passaġġi fuq l-
ilma interni b'riskji speċifiċi meħtieġa 
skont l-Artikolu 6(b), l-applikanti 
għandhom jipprovdu evidenza 

2. Għal awtorizzazzjonijiet speċifiċi 
għat-tbaħħir fuq meded tal-passaġġi fuq l-
ilma interni b'riskji speċifiċi meħtieġa 
skont l-Artikolu 6(b), l-applikanti 
għandhom jipprovdu evidenza 
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dokumentarja sodisfaċenti lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri msemmija fl-
Artikolu 18(2):

dokumentarja sodisfaċenti lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri msemmija fl-
Artikolu 18(3):

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tiġdid taċ-ċertifikati tal-kwalifika tal-
Unjoni

Tiġdid taċ-ċertifikati tal-kwalifika tal-
Unjoni u ta' awtorizzazzjonijiet speċifiċi 
għall-boatmasters

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tiskadi l-validità ta' ċertifikat tal-
kwalifika tal-Unjoni, l-Istati Membri 
għandhom, fuq talba, iġeddu ċ-ċertifikat 
sakemm:

Meta tiskadi l-validità ta' ċertifikat tal-
kwalifika tal-Unjoni, l-Istati Membri 
għandhom, fuq talba, iġeddu ċ-ċertifikat u, 
fejn rilevanti, l-awtorizzazzjonijiet 
speċifiċi inklużi fih, sakemm:

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal ċertifikat tal-kwalifika tal-
Unjoni għall-membri tal-ekwipaġġ, tiġi 
ppreżentata evidenza dokumentarja 
sodisfaċenti msemmija fl-Artikolu 10(1)(a) 
u (c);

(a) għal ċertifikati tal-kwalifika tal-
Unjoni għall-membri tal-ekwipaġġ tal-
gverta u awtorizzazzjonijiet speċifiċi 
minbarra dik imsemmija fl-Artikolu 6(d), 
tiġi ppreżentata evidenza dokumentarja 
sodisfaċenti msemmija fl-Artikolu 10(1)(a) 
u (c);

Emenda 57

Proposta għal direttiva
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Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkun hemm indikazzjonijiet li r-
rekwiżiti għal ċertifikati tal-kwalifika jew 
għal awtorizzazzjonijiet speċifiċi ma 
għadhomx aktar ssodisfati, l-Istati Membri 
għandhom iwettqu l-valutazzjonijiet kollha 
meħtieġa u, fejn xieraq, jirtiraw dawk iċ-
ċertifikati.

Meta jkun hemm indikazzjonijiet li r-
rekwiżiti għal ċertifikati tal-kwalifika jew 
għal awtorizzazzjonijiet speċifiċi ma 
għadhomx aktar ssodisfati, l-Istati Membri 
għandhom iwettqu l-valutazzjonijiet kollha 
meħtieġa u, fejn xieraq, jirtiraw dawk iċ-
ċertifikati. Il-validità ta' ċertifikat tal-
kwalifika tal-Unjoni tista' tiġi sospiża 
temporanjament minn kwalunkwe Stat 
Membru fejn dak l-Istat Membru 
jikkunsidra tali sospensjoni meħtieġa għal 
raġunijiet ta' sikurezza jew ta' ordni 
pubbliku. L-Istati Membri għandhom 
jirreġistraw mingħajr dewmien żejjed is-
sospensjonijiet u l-irtirar fil-bażi tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 23(2).

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29 biex tistabbilixxi l-istandards 
għall-kompetenzi u l-għarfien u l-ħiliet 
korrispondenti f'konformità mar-rekwiżiti 
essenzjali stabbiliti fl-Anness II.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 29 biex 
tissupplimenta din id-Direttiva billi  
tistabbilixxi l-istandards għall-kompetenzi 
u l-għarfien u l-ħiliet korrispondenti 
f'konformità mar-rekwiżiti essenzjali 
stabbiliti fl-Anness II.

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) taċ-ċertifikat tal-kwalifika għall-
esperti tas-sikurezza tan-navigazzjoni fuq 
il-bastimenti tal-passiġġieri.
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Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jinkisbu d-dokumenti msemmija taħt 
il-punti (a) u (b), jistgħu jsiru eżamijiet 
prattiċi abbord il-bastiment jew fuq 
simulatur konformi mal-Artikolu 19. Fil-
każ tal-punt (c), l-eżamijiet prattiċi jistgħu 
jsiru abbord il-bastiment jew installazzjoni 
xierqa fuq l-art.

Biex jinkisbu d-dokumenti msemmija taħt 
il-punti (a) u (b), jistgħu jsiru eżamijiet 
prattiċi abbord il-bastiment jew fuq 
simulatur konformi mal-Artikolu 19. Fil-
każ tal-punt (c), l-eżamijiet prattiċi jistgħu 
jsiru abbord il-bastiment, fuq simulatur li 
huwa konformi mar-rekwiżiti tal-
Artikolu 19 jew f'installazzjoni xierqa fuq 
l-art.

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29 biex tistabbilixxi standards 
għal eżamijiet prattiċi msemmija fil-
paragrafu 3 li jispeċifikaw il-kompetenzi u 
l-kundizzjonijiet speċifiċi li se jiġu ttestjati 
matul l-eżamijiet prattiċi, kif ukoll ir-
rekwiżiti minimi għall-bastimenti li 
fuqhom jista' jsir l-eżami prattiku.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 29 biex 
tissupplimenta din id-Direttiva billi 
tistabbilixxi standards għal eżamijiet 
prattiċi msemmija fil-paragrafu 3 li 
jispeċifikaw il-kompetenzi u l-
kundizzjonijiet speċifiċi li se jiġu ttestjati 
matul l-eżamijiet prattiċi, kif ukoll ir-
rekwiżiti minimi għall-bastimenti li 
fuqhom jista' jsir l-eżami prattiku.

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
eżamijiet imsemmija fl-Artikolu 15(2)(a) 
jiġu organizzati taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom. Huma għandhom jiżguraw li 
dawk l-eżamijiet jitwettqu minn 
eżaminaturi kkwalifikati biex jivvalutaw il-
kompetenzi u l-għarfien u l-ħiliet 
korrispondenti msemmija fl-Artikolu 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
eżamijiet imsemmija fl-Artikolu 15(2)(a) 
jiġu organizzati taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom. Huma għandhom jiżguraw li 
dawk l-eżamijiet jitwettqu minn 
eżaminaturi kkwalifikati biex jivvalutaw il-
kompetenzi u l-għarfien u l-ħiliet 
korrispondenti msemmija fl-Artikolu 
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15(1). 15(1). L-eżaminaturi ma għandhomx 
ikollhom kunflitt ta' interess.

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom joħorġu 
ċertifikat tal-eżami prattiku lill-applikanti 
li jkunu għaddew mill-eżami prattiku 
msemmi fl-Artikolu 15(3).

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu 
mudelli għaċ-ċertifikati tal-eżamijiet 
prattiċi. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 30(2). 

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu, mingħajr rekwiżiti jew 
valutazzjonijiet ulterjuri, ċertifikati ta' 
eżamijiet prattiċi maħruġa minn 
awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri 
oħra.

Emenda 66

Proposta għal direttiva
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Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-programmi ta' taħriġ li jwasslu 
għal diplomi jew ċertifikati li juru 
konformità mal-istandards ta' kompetenza 
msemmija fl-Artikolu 15(1) għandhom jiġu 
approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri li fit-territorju tagħhom ikun 
stabbilit l-istitut rilevanti ta' edukazzjoni 
jew ta' taħriġ.

1. Il-programmi ta' taħriġ li jwasslu 
għal diplomi jew ċertifikati li juru 
konformità mal-istandards ta' kompetenza 
msemmija fl-Artikolu 15(1) għandhom jiġu 
approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri li għandhom passaġġi 
navigabbli interni li fit-territorju tagħhom 
l-istitut kompetenti jipprovdi edukazzjoni 
jew taħriġ, sakemm il-programm 
edukattiv huwa parti integrali mis-sistema 
ta' taħriġ tal-Istat Membru. L-Istati 
Membri jistgħu japprovaw programmi ta' 
taħriġ fuq livell nazzjonali bil-kundizzjoni 
li tali programmi jissodisfaw il-kriterji 
komuni definiti mis-CESNI fis-Sistema 
ta' Valutazzjoni u ta' Ġestjoni tal-Kwalità.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29 sabiex tissupplimenta din id-
Direttiva billi tistabbilixxi kriterji komuni 
għal programmi bħal dawn ibbażati fuq 
il-kriterji komuni definiti mis-CESNI fis-
Sistema ta' Valutazzjoni u ta' Ġestjoni tal-
Kwalità.

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jitwettaq eżami minn eżaminaturi 
kkwalifikati li jivverifika l-konformità mal-
istandards ta' kompetenza msemmija fl-
Artikolu 15(1).

(c) jitwettaq eżami minn eżaminaturi 
kkwalifikati indipendenti, ħielsa minn 
kunflitti ta' interess, li jivverifika l-
konformità mal-istandards ta' kompetenza 
msemmija fl-Artikolu 15(1).
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Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eżaminaturi li jkunu ġew involuti fit-
taħriġ tal-applikant jitqiesu bħala 
eżaminatur ikkwalifikat għall-finijiet tal-
punt (c) tal-ewwel subparagrafu fil-każ 
biss jekk ikunu akkumpanjati minn mill-
inqas eżaminatur wieħed addizzjonali li 
ma kienx involut fit-taħriġ tal-applikant.

Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu d-diplomi jew iċ-ċertifikati 
mogħtija wara t-tlestija ta' programmi ta' 
taħriġ approvati minn Stati Membri oħra 
f'konformità mal-paragrafu 1.

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jidentifikaw meded ta' 
passaġġi fuq l-ilma interni b'riskji speċifiċi 
skont is-sens tal-Artikolu 8(1), għandhom 
jiddefinixxu l-kompetenza addizzjonali 
meħtieġa mill-boatmasters li jinnavigaw 
fuq dawn il-meded u l-mezzi biex jagħtu 
prova li dawn ir-rekwiżiti huma ssodisfati.

L-Istati Membri li jidentifikaw meded ta’ 
passaġġi fuq l-ilma interni li jgħaddu minn 
ġo t-territorji tagħhom b’riskji speċifiċi 
skont it-tifsira tal-Artikolu 8(1) għandhom 
jispeċifikaw, fejn ikun xieraq 
b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni 
Ewropea tax-Xmajjar rileventi, il-
kompetenza addizzjonali meħtieġa mill-
boatmasters li jinnavigaw fuq dawn il-
meded u l-mezzi neċessarji biex jagħtu 
prova li dawn ir-rekwiżiti huma ssodisfati.
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Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-mezzi jistgħu jikkonsistu f'għadd 
limitat ta' vjaġġi li għandhom jitwettqu fuq 
il-medda kkonċernata, eżami bis-simulatur, 
eżami b'mistoqsijiet b'għażla multipla jew 
kombinazzjoni tagħhom.

Filwaqt li jitqiesu l-kompetenzi meħtieġa 
għar-riskju speċifiku, dawk il-mezzi 
jistgħu jikkonsistu f’għadd limitat ta’ 
vjaġġi li għandhom jitwettqu fuq il-medda 
kkonċernata, eżami bis-simulatur fejn 
disponibbli, eżami b’mistoqsijiet b’għażla 
multipla jew kombinazzjoni tagħhom. 
Għall-meded b'riskji speċifiċi skont is-
sens tal-punti (a), (b) u (d) tal-
Artikolu 8(1), dan għandu jkun 
obbligatorju li jitwettqu numru limitat ta' 
vjaġġi fuq il-medda kkonċernata.

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta japplikaw dan il-paragrafu, l-Istati 
Membri għandhom japplikaw kriterji 
oġġettivi, trasparenti, mhux diskriminatorji 
u proporzjonati.

Meta jkunu qed japplikaw dan il-
paragrafu, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw kriterji oġġettivi, trasparenti, 
mhux diskriminatorji u proporzjonati u 
għandhom jiddokumentaw l-istorja tas-
sikurezza tan-navigazzjoni tal-medda 
kkonċernata.

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe Stat Membru jista' 
jwettaq valutazzjonijiet tal-kompetenza tal-
applikanti għal riskji speċifiċi għal meded 
li jinsabu fi Stat Membru ieħor abbażi tar-
rekwiżiti stabbiliti skont il-paragrafu 1. 
Fuq talba u fil-każ ta' eżami permezz ta' 
eżamijiet b'mistoqsijiet b'għażla multipla 

3. Stat Membru jista' jwettaq 
valutazzjonijiet tal-kompetenza tal-
applikanti għal riskji speċifiċi għal meded 
li jinsabu fi Stat Membru ieħor abbażi tar-
rekwiżiti stabbiliti skont il-paragrafu 1 u 
bl-approvazzjoni espliċita tal-Istati 
Membri kkonċernati. Fuq talba u fil-każ ta' 
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jew bis-simulaturi, l-Istati Membri 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
jipprovdu lil Stati Membri oħra l-għodod 
disponibbli li jippermettulhom iwettqu dik 
il-valutazzjoni.

eżami permezz ta' eżamijiet b'mistoqsijiet 
b'għażla multipla jew bis-simulaturi, l-Istati 
Membri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jipprovdu lill-Istat Membru li 
jkun qed iwettaq il-valutazzjoni l-għodod 
disponibbli biex jippermettilu jwettaq dik 
il-valutazzjoni.

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-simulaturi użati għall-valutazzjoni 
tal-kompetenzi għandhom ikunu suġġetti 
għal approvazzjoni mill-Istati Membri. Dik 
l-approvazzjoni għandha tinħareġ fuq talba 
meta jintwera li l-apparat jikkonforma mal-
istandards għas-simulaturi stabbiliti mill-
atti delegati msemmija fil-paragrafu 2. L-
approvazzjoni għandha tispeċifika liema 
valutazzjoni ta' kompetenza partikolari hija 
awtorizzata fir-rigward tas-simulatur.

1. Is-simulaturi użati għat-taħriġ 
għandhom ikunu ta' standard 
komparabbli għal dawk użati għall-
valutazzjoni tal-kompetenzi. It-tnejn li 
huma għandhom ikunu suġġetti għal 
approvazzjoni mill-Istati Membri. Dik l-
approvazzjoni għandha tinħareġ fuq talba 
meta jintwera li l-apparat jikkonforma mal-
istandards għas-simulaturi stabbiliti mill-
atti delegati msemmija fil-paragrafu 2. L-
approvazzjoni għandha tispeċifika liema 
valutazzjoni ta' kompetenza partikolari hija 
awtorizzata fir-rigward tas-simulatur.

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29 biex tistabbilixxi standards 
għall-approvazzjoni ta' simulaturi, li 
jispeċifikaw ir-rekwiżiti minimi funzjonali 
u tekniċi u l-proċeduri amministrattivi f'dan 
ir-rigward, bil-għan li jiġi żgurat li s-
simulaturi użati għal valutazzjoni ta' 
kompetenzi huma ddisinjati b'tali mod li 
jippermettu l-verifika tal-kompetenzi kif 
preskritt skont l-istandards għal eżamijiet 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 29 biex 
tissupplimenta din id-Direttiva billi 
tistabbilixxi standards għall-approvazzjoni 
ta' simulaturi, li jispeċifikaw ir-rekwiżiti 
minimi funzjonali u tekniċi u l-proċeduri 
amministrattivi f'dan ir-rigward, bil-għan li 
jiġi żgurat li s-simulaturi użati għal 
valutazzjoni ta' kompetenzi huma ddisinjati 
b'tali mod li jippermettu l-verifika tal-
kompetenzi kif preskritt skont l-istandards 
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prattiċi msemmija fl-Artikolu 15(3). għal eżamijiet prattiċi msemmija fl-
Artikolu 15(3).

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li, sa fejn hu possibbli, iċ-ċittadini ta' Stati 
Membri oħra jkunu garantiti l-aċċess 
għal simulaturi.

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu mudelli 
għall-kotba tar-rekords tas-servizzi u għall-
ġurnali ta' abbord. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura konsultattiva 
skont l-Artikolu 30(2), billi titqies l-
informazzjoni meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fir-
rigward tal-identifikazzjoni tal-persuna, il-
ħin ta' navigazzjoni tagħhom u l-vjaġġi 
mwettqa. Meta jiġu adottati dawn il-
mudelli, il-Kummissjoni għandha tqis li l-
ġurnal ta' abbord jintuża wkoll għall-
implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
2014/112/UE 19 għall-verifika tar-rekwiżiti 
tal-ekwipaġġ u r-reġistrazzjoni tal-vjaġġi 
tal-bastimenti u tista' tagħmel referenza 
għal standards stabbiliti minn korp 
internazzjonali.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu mudelli 
għall-kotba tar-rekords tas-servizzi u għall-
ġurnali ta' abbord. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura konsultattiva 
skont l-Artikolu 30(2), billi titqies l-
informazzjoni meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fir-
rigward tal-identifikazzjoni tal-persuna, il-
ħin ta' navigazzjoni tagħhom u l-vjaġġi 
mwettqa. Meta jiġu adottati dawn il-
mudelli, il-Kummissjoni għandha tqis li l-
ġurnal ta' abbord jintuża wkoll għall-
implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
2014/112/UE 19 għall-verifika tar-rekwiżiti 
tal-ekwipaġġ u r-reġistrazzjoni tal-vjaġġi 
tal-inġenju.

__________________ __________________
19 Id-Direttiva tal-Kunsill 2014/112/UE 
tad-19 ta' Diċembru 2014 li timplimenta l-
Ftehim Ewropew dwar ċerti aspetti tal-
organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol fit-

19 Id-Direttiva tal-Kunsill 2014/112/UE 
tad-19 ta' Diċembru 2014 li timplimenta l-
Ftehim Ewropew dwar ċerti aspetti tal-
organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol fit-



PE611.533/ 33

MT

trasport fl-ilmijiet navigabbli interni 
konkluż mill-Unjoni tan-Navigazzjoni 
Interna (EBU), l-Organizzazzjoni Ewropea 
tal-Kaptani (ESO) u l-Federazzjoni 
Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) 
(ĠU L 367, 23.12.2014, p. 86).

trasport fl-ilmijiet navigabbli interni 
konkluż mill-Unjoni tan-Navigazzjoni 
Interna (EBU), l-Organizzazzjoni Ewropea 
tal-Kaptani (ESO) u l-Federazzjoni 
Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) 
(ĠU L 367, 23.12.2014, p. 86).

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun 
xieraq, tressaq proposta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill biex jiġu introdotti 
kotba elettroniċi tar-rekords tas-servizzi, 
ġurnali ta’ abbord elettroniċi u kards 
elettroniċi li jinkorporaw iċ-ċertifikati tal-
kwalifiki tal-Unjoni liema verżjonijiet 
elettroniċi ma jistgħux jiġu mbagħbsa u 
biex issir dispożizzjoni għal proċeduri ta’ 
verifika li ma jistgħux jiġu mbagħbsa u li 
jkunu faċli, rigward il-ħinijiet tax-xogħol 
u tal-mistrieħ tal-membri kollha tal-
ekwipaġġ.

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29 u fuq il-bażi tar-rekwiżiti 
essenzjali għall-istat mediku msemmija fl-
Anness III li tistabbilixxi l-istandards 
għall-istat mediku li jispeċifikaw ir-
rekwiżiti fir-rigward tal-istat mediku, 
b'mod partikolari fir-rigward tat-testijiet li 
għandhom iwettqu t-tobba, il-kriterji li 
għandhom japplikaw biex jiddeterminaw 
is-saħħa tagħhom għax-xogħol u l-lista ta' 
restrizzjonijiet u miżuri ta' mitigazzjoni.

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 29 u fuq il-bażi 
tar-rekwiżiti essenzjali għall-istat mediku 
msemmija fl-Anness III biex 
tissupplimenta din id-Direttiva billi 
tistabbilixxi l-istandards għall-istat mediku 
li jispeċifikaw ir-rekwiżiti fir-rigward tal-
istat mediku, b'mod partikolari fir-rigward 
tat-testijiet li għandhom iwettqu t-tobba, il-
kriterji li għandhom japplikaw biex 
jiddeterminaw is-saħħa tagħhom għax-
xogħol u l-lista ta' restrizzjonijiet u miżuri 
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ta' mitigazzjoni.

Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dejta personali tista' tiġi 
pproċessata biss għall-finijiet ta':

3. Id-dejta personali tista' tiġi 
pproċessata biss skont il-prinċipji tal-
protezzjoni tad-dejta personali stabbiliti 
fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1a  u għall-finijiet 
ta':

______________
1a Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 95/46/KE tal-
24 ta’ Ottubru, 1995 dwar il-protezzjoni 
ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta’ data personali u dwar il-moviment 
liberu ta’ dik id-data 
 (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex tiffaċilita iżjed l-iskambju tal-
informazzjoni bejn l-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 29 
biex tikkomplimenta l-informazzjoni fir-
reġistri għal kotba tar-rekords tas-servizzi u 
ġurnali ta' abbord b'informazzjoni oħra 
meħtieġa mill-mudelli ta' kotba tar-rekords 
tas-servizzi u l-ġurnali ta' abbord adottati 
skont l-Artikolu 20(5).

Biex tiffaċilita iżjed l-iskambju tal-
informazzjoni bejn l-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 29 biex 
tikkomplimenta l-informazzjoni fir-reġistri 
għal kotba tar-rekords tas-servizzi u ġurnali 
ta' abbord b'informazzjoni oħra meħtieġa 
mill-mudelli ta' kotba tar-rekords tas-
servizzi u l-ġurnali ta' abbord adottati skont 
l-Artikolu 20(5).

Emenda 82

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 29 li 
jikkonċernaw l-istandards li jistabbilixxu l-
karatteristiċi u l-kundizzjonijiet tal-użu ta' 
din il-bażi ta' dejta, b'mod partikolari biex 
tispeċifika:

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 29 li 
jikkonċernaw l-istandards li jistabbilixxu l-
karatteristiċi u l-kundizzjonijiet tal-użu ta' 
din il-bażi ta' dejta, b'mod partikolari biex 
tispeċifika:

Ġustifikazzjoni

Formulazzjoni standard tal-PE għall-atti delegati.

Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-attivitajiet tal-kisba u l-valutazzjoni tal-
kompetenza, u l-amministrazzjoni taċ-
ċertifikati tal-kwalifika tal-Unjoni, il-kotba 
tar-rekords tas-servizzi u l-ġurnali ta' 
abbord, huma evalwati f'intervalli ta' mhux 
aktar minn ħames snin minn korpi 
indipendenti.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-attivitajiet tal-kisba u l-valutazzjoni tal-
kompetenza, u l-amministrazzjoni taċ-
ċertifikati tal-kwalifika tal-Unjoni, il-kotba 
tar-rekords tas-servizzi u l-ġurnali ta' 
abbord, huma evalwati f'intervalli ta' mhux 
aktar minn sitt snin minn korpi 
indipendenti.

Emenda 84

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiskambjaw informazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti ta' Stati Membri oħra li 
tikkonċerna ċ-ċertifikazzjoni ta' persuni 
involuti fl-operazzjoni ta' bastiment.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiskambjaw informazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti ta' Stati Membri oħra li 
tikkonċerna ċ-ċertifikazzjoni ta' persuni 
involuti fl-operazzjoni ta' bastiment. Meta 
jkunu qed jagħmlu dan, huma għandhom 
ikunu konformi bis-sħiħ mal-prinċipji tal-
protezzjoni tad-dejta personali stabbiliti 
fir-Regolament (UE) 2016/679.
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Emenda 85

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 15(1) u (4), l-Artikoli 19, 21 u 
23(1) u (2) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' żmien 
indeterminat minn (*dħul fis-seħħ).

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 15(1)  u 
(4), l-Artikolu 19(2), l-Artikolu 21(6) u l-
Artikolu (23)1 u (2), għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin 
minn...[id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-
setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur 
qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. 
Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perijodi ta' żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta' kull perijodu.

Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
esperti maħtura minn kull Stat Membru 
skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta teżerċita s-setgħa tad-delega 
tagħha msemmija fl-Artikolu 15(1) u (4), l-
Artikoli 19, 21 u l-Artikolu 23(1) u (2) il-
Kummissjoni tista' tadotta atti delegati li 

6. Meta teżerċita s-setgħa tad-delega 
tagħha msemmija fl-Artikolu 15(1) u (4), l-
Artikolu 17(1), l-Artikolu 19(2), l-
Artikolu 21(6) u l-Artikolu 23(1) u (2) il-
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jagħmlu referenza għal standards stabbiliti 
minn korp internazzjonali.

Kummissjoni għandha tadotta atti delegati 
li jissupplimentaw din id-Direttiva li 
jagħmlu referenza għal standards stabbiliti 
minn korp internazzjonali, bħalma hu 
b’mod partikolari s-CESNI, u li 
jistabbilixxu d-data ta’ applikazzjoni 
tiegħu, kemm-il darba: 
(a) dawk l-istandards ikunu disponibbli 
u aġġornati;
(b) ikunu konformi mar-rekwiżiti 
spjegati fl-Annessi, fejn rilevanti;
(c) l-interessi tal-Unjoni ma jkunux 
kompromessi minn bidliet fil-proċess tat-
teħid ta' deċiżjonijiet tas-CESNI jew tal-
korp internazzjonali rilevanti.
Fejn dawn il-kundizzjonijiet ma jiġux 
issodisfati, il-Kummissjoni tista' tagħmel 
dispożizzjoni għal standards oħra jew 
tirreferi għal standards oħra.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
istandards huma disponibbli bil-lingwi 
kollha tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 88

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista' tinnomina 
korp bil-għan li jirċievi n-notifiki u 
jagħmel disponibbli għall-pubbliku l-
informazzjoni prevista f'din id-Direttiva.

imħassar

Emenda 89

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta tkun qed tadotta l-atti ta’ 
implimentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 10(3), l-Artikolu 16(1b) u l-
Artikolu 20(4), il-Kummissjoni għandha 
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tagħmel referenza għal standards 
stabbiliti minn korp internazzjonali, 
bħalma hu b’mod partikolari s-CESNI, u 
tiffissa d-data ta’ applikazzjoni, kemm-il 
darba:
(a) dawk l-istandards ikunu disponibbli 
u aġġornati;
(b) ikunu konformi mar-rekwiżiti 
spjegati f'din id-Direttiva, fejn rilevanti;
(c) l-interessi tal-Unjoni ma jkunux 
kompromessi minn bidliet fil-proċess tat-
teħid ta' deċiżjonijiet tas-CESNI jew tal-
korp internazzjonali rilevanti.
Fejn dawk il-kundizzjonijiet ma jiġux 
issodisfati, il-Kummissjoni tista' tagħmel 
dispożizzjoni għal standards oħra jew 
tirreferi għal standards oħra.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
mudelli huma disponibbli bil-lingwi 
kollha tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 90

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa din 
id-Direttiva flimkien mal-atti ta' 
implimentazzjoni u l-atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 8, 10, 20 u 29 u 
tippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mhux 
aktar tard minn seba' snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 33(1).

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa din 
id-Direttiva flimkien mal-atti ta' 
implimentazzjoni u l-atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 8, 10, 16, 20 u 29 u 
tippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mhux 
aktar tard minn tmien snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 35(1).

Emenda 91

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 

1. Fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni 



PE611.533/ 39

MT

tadotta b'mod gradwali atti delegati li 
jistabbilixxu:

għandha tadotta b'mod gradwali atti 
delegati li jistabbilixxu:

Emenda 92

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-mudelli previsti fl-Artikoli 10 u 
20;

imħassar

Emenda 93

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-istandards għall-eżamijiet prattiċi 
previsti fl-Artikolu 15(3);

(e) l-istandards għall-eżamijiet prattiċi 
previsti fl-Artikolu 15(4);

Emenda 94

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sa [id-data sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni 
li jistabbilixxu l-mudelli għaċ-ċertifikati 
tal-kwalifika tal-Unjoni, iċ-ċertifikati tal-
eżamijiet prattiċi, kif ukoll il-kotba tar-
rekords tas-servizz u l-ġurnali ta' abbord 
li hemm dispożizzjonijiet għalihom fl-
Artikoli 10(3), 16(1b) u 20(4). Dawk l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 30(2).

Emenda 95

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċertifikati tal-boatmasters maħruġa 
skont id-Direttiva 96/50/KE kif ukoll il-
liċenzji tan-navigazzjoni fuq ir-Renu 
msemmija fl-Artikolu 1(5) ta' dik id-
Direttiva, maħruġa qabel id-data ta' wara 
tmiem il-perjodu ta' traspożizzjoni msemmi 
fl-Artikolu 35 ta' din id-Direttiva, 
għandhom jibqgħu validi fuq il-passaġġi 
fuq l-ilma tal-Unjoni fejn kienu validi 
qabel din id-data għal massimu ta' 10 snin 
wara dik id-data. Qabel l-iskadenza tal-
validità, l-Istat Membru li ħareġ dawk id-
dokumenti għandu joħroġ ċertifikat tal-
kwalifika tal-Unjoni lill-boatmasters li 
għandhom dawn iċ-ċertifikati skont il-
mudell preskritt minn din id-Direttiva jew 
ċertifikat fl-applikazzjoni tal-Artikolu 9(2) 
ta' din id-Direttiva, bil-kundizzjoni li 
jipprovdu evidenza dokumentarja 
sodisfaċenti kif imsemmi fl-Artikolu 
10(1)(a) u (c) ta' din id-Direttiva u:

1. Iċ-ċertifikati tal-boatmasters maħruġa 
skont id-Direttiva 96/50/KE kif ukoll il-
liċenzji tan-navigazzjoni fuq ir-Renu 
msemmija fl-Artikolu 1(5) ta' dik id-
Direttiva, maħruġa qabel id-data ta' wara 
tmiem il-perjodu ta' traspożizzjoni msemmi 
fl-Artikolu 35 ta' din id-Direttiva, 
għandhom jibqgħu validi fuq il-passaġġi 
fuq l-ilma tal-Unjoni fejn kienu validi 
qabel din id-data għal massimu ta' 10 snin 
wara dik id-data. Qabel l-iskadenza tal-
validità, l-Istat Membru li ħareġ dawk id-
dokumenti għandu joħroġ ċertifikat tal-
kwalifika tal-Unjoni lill-boatmasters li 
għandhom dawn iċ-ċertifikati skont il-
mudell preskritt minn din id-Direttiva jew 
ċertifikat fl-applikazzjoni tal-Artikolu 9(2) 
ta' din id-Direttiva, bil-kundizzjoni li 
jipprovdu evidenza dokumentarja 
sodisfaċenti kif imsemmi fl-Artikolu 
10(1)(a) u (c) ta' din id-Direttiva.

Emenda 96

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li l-leġiżlazzjoni li fuq il-bażi tagħha 
nħareġ iċ-ċertifikat tagħhom tirrikjedi 
minimu ta' 720 ġurnata ta' ħin ta' 
navigazzjoni bħala kundizzjoni għall-
kisba ta' ċertifikat tal-boatmaster validu 
fuq il-passaġġi fuq l-ilma kollha tal-
Unjoni; or,

imħassar

Emenda 97

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn il-leġiżlazzjoni, li fuq il-bażi 
tagħha nħareġ iċ-ċertifikat tagħhom, 
tirrikjedi inqas minn 720 ġurnata ta' ħin 
ta' navigazzjoni bħala kundizzjoni għall-
kisba ta' ċertifikat tal-boatmaster validu 
fuq il-passaġġi fuq l-ilma kollha tal-
Unjoni, li l-boatmaster jipprovdi prova, 
permezz ta' ktieb tar-rekords tas-servizzi, 
tal-ħin ta' navigazzjoni ekwivalenti għad-
differenza bejn dawk is-720 ġurnata u l-
esperjenza meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
li fuq il-bażi tagħha nħareġ iċ-ċertifikat.

imħassar

Emenda 98

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Membri tal-ekwipaġġ għajr il-
boatmasters li jkollhom ċertifikat tal-
kwalifika maħruġ minn Stat Membru qabel 
id-data ta' wara t-tmiem tal-perjodu ta' 
traspożizzjoni msemmi fl-Artikolu 35 ta' 
din id-Direttiva jew li jkollhom kwalifika 
rikonoxxuta fi Stat Membru wieħed jew 
aktar xorta jistgħu joqogħdu fuq dak iċ-
ċertifikat jew kwalifika għal massimu ta' 
10 snin wara dik id-data. Matul dan il-
perjodu, il-membri tal-ekwipaġġ għajr il-
boatmasters jistgħu jkomplu joqogħdu fuq 
id-Direttiva 2005/36/KE għar-
rikonoxximent tal-kwalifika tagħhom minn 
awtoritajiet ta' Stati Membri oħra. Qabel l-
iskadenza ta' dan il-perjodu, huma jistgħu 
japplikaw għal ċertifikat tal-kwalifika tal-
Unjoni jew ċertifikat fl-applikazzjoni tal-
Artikolu 9(2) ma' awtorità kompetenti li 
toħroġ dawn iċ-ċertifikati, bil-kundizzjoni 
li jipprovdu evidenza sodisfaċenti kif 
imsemmija fl-Artikolu 10(1) (a) u (c) ta' 
din id-Direttiva u jipprovdu prova, 
permezz ta' ktieb tar-rekords tas-servizzi, 
tal-ħin ta' navigazzjoni li ġej:

3. Membri tal-ekwipaġġ għajr il-
boatmasters li jkollhom ċertifikat tal-
kwalifika maħruġ minn Stat Membru qabel 
id-data ta' wara t-tmiem tal-perjodu ta' 
traspożizzjoni msemmi fl-Artikolu 35 ta' 
din id-Direttiva jew li jkollhom kwalifika 
rikonoxxuta fi Stat Membru wieħed jew 
aktar xorta jistgħu joqogħdu fuq dak iċ-
ċertifikat jew kwalifika għal massimu ta' 
10 snin wara dik id-data. Matul dan il-
perjodu, il-membri tal-ekwipaġġ għajr il-
boatmasters jistgħu jkomplu joqogħdu fuq 
id-Direttiva 2005/36/KE għar-
rikonoxximent tal-kwalifika tagħhom minn 
awtoritajiet ta' Stati Membri oħra. Qabel l-
iskadenza ta' dan il-perjodu, huma jistgħu 
japplikaw għal ċertifikat tal-kwalifika tal-
Unjoni jew ċertifikat fl-applikazzjoni tal-
Artikolu 9(2) ma' awtorità kompetenti li 
toħroġ dawn iċ-ċertifikati, bil-kundizzjoni 
li jipprovdu evidenza sodisfaċenti kif 
imsemmija fl-Artikolu 10(1) (a) u (c) ta' 
din id-Direttiva u jipprovdu prova, 
permezz ta' ktieb tar-rekords tas-servizzi 
jew ġurnal ta' abbord, jew xi prova oħra, 
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tal-ħin ta' navigazzjoni li ġej:

Emenda 99

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tul ta’ żmien minimu tal-ħin ta’ 
navigazzjoni kif stabbilit fil-punti (a), (b) 
u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 3 jista' jitnaqqas b’massimu ta’ 
360 jum fejn l-applikant ikollu diploma 
rikonoxxuta mill-awtorità kompetenti li 
tikkonferma taħriġ speċjaliżżat fin-
navigazzjoni interna li jkun jinkludi 
xogħol prattiku ta’ navigazzjoni; it-
tnaqqis ma jistax ikun akbar mit-tul ta' 
żmien tat-taħriġ speċjalizzat.

Emenda 100

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 [3 snin wara d-dħul 
fis-seħħ]. Huma għandhom jikkomunikaw 
minnufih it-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

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 [erba’ snin wara d-
dħul fis-seħħ]. Huma għandhom 
jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Emenda 101

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jtemm b'suċċess kors li 
joffri livell meħtieġ ta' taħriġ bażiku fis-
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sikurezza.

Emenda 102

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt 1.2 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– għandu jwettaq biss kompiti skont 
id-dispożizzjonijiet attwali dwar il-
protezzjoni taż-żgħażagħ fl-Istat Membru 
li jkun jinsab fih l-apprendist f'dak iż-
żmien, sakemm il-liġi sostantiva li 
tirregola l-kuntratt ta' taħriġ ma tagħmilx 
dispożizzjoni għal livell ogħla ta' 
protezzjoni;

Emenda 103

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt 1.2 – inċiż 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkollu ċertifikat approvat li 
jagħti prova ta' kompetenza fl-użu tal-
komunikazzjoni bir-radju fuq bastimenti 
tal-ilmijiet interni.

Emenda 104

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – punt 2.1 – punt a – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkollu ċertifikat biex jopera 
r-radju.

Emenda 105

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – punt 2.1 – punt b – inċiż 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkollu ċertifikat biex jopera 
r-radju.

Emenda 106

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – punt 2.1 – punt c – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ma għandux ikollu inqas minn 19-il 
sena;

imħassar

Emenda 107

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – punt 2.1 – punt c – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkollu mill-inqas ħames snin 
esperjenza ta' xogħol qabel ma jirreġistra 
għall-programm tat-taħriġ;

- għandu jkollu mill-inqas tliet snin 
esperjenza ta' xogħol qabel ma jirreġistra 
għall-programm tat-taħriġ, jew 500 jum 
esperjenza ta' xogħol fuq bastiment tal-
baħar bħala membru tal-ekwipaġġ tal-
gverta, jew ikun lesta kwalunkwe 
programm ta' taħriġ vokazzjonali ta' tul 
ta' żmien ta' mhux inqas minn tliet snin, 
qabel ma jirreġistra għal xi programm ta' 
taħriġ approvat;

Emenda 108

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – punt 2.1 – punt c – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkollu ċertifikat biex jopera 
r-radju.
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Emenda 109

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – punt 2.1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Or
ca)
- għandu jkollu ħin ta' navigazzjoni 
ta' mhux inqas minn 540 jum fi żmien 
perjodu ta' 10 snin jaħdem bħala baħri;
- għandu jkollu ċertifikat biex jopera 
r-radju.

Emenda 110

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – punt 2.2 – punt a – inċiż 1-a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ma għandux ikollu anqas minn 17-il 
sena;

Emenda 111

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – punt 2.2 – punt a (ġdid) – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkollu ċertifikat biex jopera 
r-radju.

Emenda 112

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – punt 2.2 – punt b – inċiż 1-a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ma għandux ikollu inqas minn 17-il 
sena;
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Emenda 113

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – punt 2.3 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkollu ċertifikat biex jopera 
r-radju.

Emenda 114

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt 3.1 – punt a – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkollu ċertifikat biex jopera 
r-radju.

Emenda 115

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt 3.1 – punt b – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkollu ċertifikat biex jopera 
r-radju.

Emenda 116

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt 3.1 – punt c – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkollu mill-inqas ħames snin 
esperjenza ta' xogħol qabel ma jirreġistra 
għal programm tat-taħriġ approvat;

- għandu jkollu mill-inqas erba' snin 
esperjenza ta' xogħol jew mill-inqas 
500 jum esperjenza ta' xogħol bħala 
membru tal-ekwipaġġ tal-gverta fuq vapur 
li jbaħħar jew ikun lesta kwalunkwe 
programm ta' taħriġ vokazzjonali b'tul ta' 
żmien ta' mhux inqas minn tliet snin, 
qabel ma jirreġistra għal programm tat-
taħriġ approvat li jkun ta' tul ta' mhux 
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inqas minn sentejn;

Emenda 117

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt 3.1 – punt c – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għandu jkollu ċertifikat biex jopera 
r-radju.

Emenda 118

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jassisti lill-maniġment tal-bastiment 
biex jipprovdi servizzi lill-passiġġieri.

- jassisti lill-maniġment tal-bastiment 
biex jipprovdi servizzi lill-passiġġieri, 
inklużi miżuri speċjali għall-persuni 
b’mobilità mnaqqsa (PMM).

Emenda 119

Proposta għal direttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jippjana vjaġġ u jmexxi n-
navigazzjoni f'passaġġi fuq l-ilma interni, 
jiġifieri jkun kapaċi jagħżel l-aktar rotta ta' 
tbaħħir loġika, ekonomika u ekoloġika 
biex jasal fid-destinazzjonijiet tat-tagħbija 
u tal-ħatt, filwaqt li jqis l-aktar skeda ta' 
żmien effiċjenti għat-tbaħħir skont iċ-
ċirkostanzi attwali;

- jippjana vjaġġ u jmexxi n-
navigazzjoni f'passaġġi fuq l-ilma interni, 
jiġifieri jkun kapaċi jagħżel l-aktar rotta 
tat-tbaħħir loġika, ekonomika u ekoloġika 
biex jasal fid-destinazzjonijiet tat-tagħbija 
u tal-ħatt filwaqt li jqis il-CEVNI u r-
regolamenti tat-traffiku applikabbli.

Emenda 120

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 – punt 2.1 – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ibaħħar u jimmanuvra filwaqt li 
jiżgura t-tħaddim sigur tal-bastiment fil-
kundizzjonijiet kollha fil-passaġġi fuq l-
ilma interni;

- ibaħħar u jimmanuvra filwaqt li 
jiżgura t-tħaddim sigur tal-bastiment fil-
kundizzjonijiet kollha fil-passaġġi fuq l-
ilma interni inkluż f'sitwazzjonijiet 
b'densità għolja ta' traffiku;

Emenda 121

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 – punt 2.1 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- japplika għarfien bażiku rigward il-
Ftehim Ewropew dwar it-trasport 
internazzjonali ta' oġġetti perikolużi fuq 
Passaġġi tal-Ilma Interni (ADN);

Emenda 122

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 – punt 2.1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- juża tagħmir ta' frekwenza għolja 
ħafna waqt in-navigazzjoni fil-passaġġi 
fuq l-ilma interni.

imħassar

Emenda 123

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 – punt 2.3 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jippjana u jiżgura t-trasport sigur tal-
passiġġieri u l-kura tagħhom waqt il-vjaġġ.

- jippjana u jiżgura t-trasport sigur tal-
passiġġieri u l-kura tagħhom waqt il-vjaġġ, 
inklużi l-persuni b’mobilità mnaqqsa 
(PMM).
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Emenda 124

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 – punt 2.6 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jiżgura li jkun hemm il-ħin kollu 
komunikazzjoni tajba, li tinkludi l-użu ta' 
frażijiet standardizzati ta' komunikazzjoni 
f'sitwazzjonijiet bi problemi ta' 
komunikazzjoni;

- jiżgura li jkun hemm il-ħin kollu 
komunikazzjoni tajba, li tinkludi l-użu ta' 
frażijiet standardizzati ta' komunikazzjoni 
f'sitwazzjonijiet bi problemi ta' 
komunikazzjoni, b’analoġija mar-rekwiżiti 
tad-Direttiva 2008/106, fejn l-Ingliż huwa 
użat flimkien ma’ lingwi oħra.

Emenda 125

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 – punt 2.7 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Saħħa u sikurezza u protezzjoni ambjentali Is-saħħa u s-sikurezza, id-drittijiet tal-
passiġġieri u l-protezzjoni ambjentali

Emenda 126

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 – punt 2.7 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- iżomm is-sikurezza u s-sigurtà tal-
persuni abbord il-bastiment;

- iżomm is-sikurezza u s-sigurtà tal-
persuni abbord il-basiment u jekk ikun 
hemm passiġġieri preżenti, ikun jaf u 
jagħti bidu għall-applikazzjoni tad-
drittijiet rilevanti tal-passiġġieri, inkluż 
għal persuni b’mobilità mnaqqsa (PMM);

Emenda 127

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 – punt 2.7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.7a. Is-superviżjoni
Il-boatmaster għandu jkun kapaċi:
- jistruwixxi u jikkontrolla l-kompiti 
kollha eżerċitati minn membri tal-
ekwipaġġ oħra kif imsemmi fil-Kapitolu 1 
ta’ dan l-Anness, li jimplika li għandu l-
abilitajiet li jwettaq dawn il-kompiti.

Emenda 128

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 4 – punt 4.1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- japplika l-istruzzjonijiet dwar is-
sikurezza u jieħu l-miżuri neċessarji biex 
jipproteġi l-passiġġieri inġenerali, 
speċjalment f'xi każ ta' emerġenza (eż. 
evakwazzjoni, ħsara, kolliżjoni, inkaljar, 
nar, splużjoni jew sitwazzjonijiet oħra li 
jistgħu jikkawżaw paniku).

- japplika l-istruzzjonijiet dwar is-
sikurezza u jieħu l-miżuri neċessarji biex 
jipproteġi l-passiġġieri inġenerali, 
speċjalment f'xi każ ta' emerġenza (eż. 
evakwazzjoni, ħsara, kolliżjoni, inkaljar, 
nar, splużjoni jew sitwazzjonijiet oħra li 
jistgħu jikkawżaw paniku) u jieħu l-miżuri 
meħtieġa għall-passiġġieri bi ħtiġijiet 
speċifiċi, bħalma huma l-persuni 
b’mobilità mnaqqsa (PMM);

Emenda 129

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 4 – punt 4.1 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jikkomunika b'Ingliż elementari;

Emenda 130

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 4 – punt 4.1 – inċiż 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ikun konxju tad-drittijiet applikabbli 
tal-passiġġieri, inklużi dawk li 
jirrigwardaw l-aċċessibilità, jagħti pariri 
dwarhom, u jkun kapaċi jissodisfahom.


