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mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Rapport
Dominique Riquet A8-0165/2017
Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' 
veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari

Proposta għal direttiva (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1
Proposta għal direttiva

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ħafna Stati Membri diġà 
jikkombinaw l-istħarriġ obbligatorju għall-
operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro 
regolari ma' tipi oħra ta' stħarriġ u 
spezzjonijiet fejn possibbli, jiġifieri l-
istħarriġ tal-Istat tal-bandiera u l-
ispezzjonijiet ta' kontroll tal-Istat tal-port. 
Biex jitnaqqas iżjed l-isforz tal-ispezzjoni u 
biex jiġi mmassimizzat il-ħin li fih il-vapur 
ikun jista' jiġi sfruttat kummerċjalment, il-
vapuri suġġetti għall-ispezzjonijiet ta' 
kontroll tal-Istat tal-port għandhom 
għalhekk jiġu ttrasferiti għad-Direttiva 
2009/16/KE u l-kamp ta' applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva għandu jkun limitat għal 
vapuri li jipprovdu servizzi regolari ta' 
laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità 
għolja għall-passiġġieri bejn portijiet fi Stat 
Membru jew bejn port fi Stat Membru u 

(3) Ħafna Stati Membri diġà 
jikkombinaw l-istħarriġ obbligatorju għall-
operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro 
regolari ma' tipi oħra ta' stħarriġ u 
spezzjonijiet fejn possibbli, jiġifieri l-
istħarriġ tal-Istat tal-bandiera u l-
ispezzjonijiet ta' kontroll tal-Istat tal-port. 
Biex jitnaqqas iżjed l-isforz tal-ispezzjoni u 
biex jiġi mmassimizzat il-ħin li fih il-vapur 
ikun jista' jiġi sfruttat kummerċjalment, 
filwaqt li jkomplu jiġu żgurati standards 
ta' sikurezza għoljin li jenħtieġ li ma 
jitnaqqrux, il-vapuri suġġetti għall-
ispezzjonijiet ta' kontroll tal-Istat tal-port 
għandhom għalhekk jiġu ttrasferiti għad-
Direttiva 2009/16/KE u l-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għandu 
jkun limitat għal vapuri li jipprovdu 
servizzi regolari ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ 
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port fi Stat terz fejn il-bandiera tal-vapur 
tkun l-istess bħal tal-Istat Membri 
inkwistjoni.

tal-baħar ta' veloċità għolja għall-
passiġġieri bejn portijiet fi Stat Membru 
jew bejn port fi Stat Membru u port fi Stat 
terz fejn il-bandiera tal-vapur tkun l-istess 
bħal tal-Istat Membri inkwistjoni. Għall-
bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat 
Membru, u li jipprovdu servizzi regolari 
ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' 
veloċità għolja għall-passiġġieri bejn Stat 
Membru u pajjiż terz, ir-reġim tad-
Direttiva 2009/16/KE (kontroll tal-Istat 
tal-port) għandu japplika meta l-bandiera 
tal-bastiment ma tkunx l-istess bħal dik 
tal-Istat Membru kkonċernat.

Emenda 2

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-Direttiva 1999/35/KE kienet 
tipprovdi li f'kull perjodu ta' 12-il xahar 
għandu jitwettaq stħarriġ speċifiku u 
stħarriġ waqt is-servizz regolari mill-Istati 
ospitanti. Minkejja li l-objettiv ta' dan ir-
rekwiżit kien li jiżgura li dawn iż-żewġ 
spezzjonijiet jitwettqu b'ċertu intervall 
bejniethom, il-kontroll tal-idoneità tar-
REFIT wera li dan mhuwiex dejjem il-każ. 
Biex titneħħa l-ambigwità ta' dak ir-
rekwiżit u biex jiġi żgurat livell komuni ta' 
sikurezza, għandu jiġi ċċarat li ż-żewġ 
spezzjonijiet annwali għandhom iseħħu 
f'intervalli regolari, ta' madwar sitt xhur.

(5) Id-Direttiva 1999/35/KE kienet 
tipprovdi li f'kull perjodu ta' 12-il xahar 
għandu jitwettaq stħarriġ speċifiku u 
stħarriġ waqt is-servizz regolari mill-Istati 
ospitanti. Minkejja li l-objettiv ta' dan ir-
rekwiżit kien li jiżgura li dawn iż-żewġ 
spezzjonijiet jitwettqu b'intervall 
suffiċjenti bejniethom, il-kontroll tal-
idoneità tar-REFIT wera li dan mhuwiex 
dejjem il-każ. Sabiex jiġi kkjarifikat ir-
reġim ta' spezzjoni u jkun żgurat qafas ta' 
spezzjoni armonizzat li jiżgura livell għoli 
ta' sikurezza,  filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet 
komuni tas-servizzi, għandu jiġi ċċarat li ż-
żewġ spezzjonijiet annwali għandhom 
iseħħu f'intervalli regolari, ta' madwar sitt 
xhur. Jenħtieġ li dawk l-ispezzjonijiet 
konsekuttivi jsiru mhux inqas minn erba' 
xhur u mhux aktar minn tmien xhur 'l 
bogħod minn xulxin.  Bl-istess mod, 
jenħtieġ li l-Aġenzija Ewropea għas-
Sigurtà Marittima twettaq u tippreżenta 
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studju dwar il-konsegwenzi reali tal-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda 3

Proposta għal direttiva

Premessa 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Minħabba l-profil tar-riskju għoli u 
speċifiku tagħhom, jenħtieġ li l-laneċ ro-
ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja 
għall-passiġġieri jitqiesu sistematikament 
bħala bastimenti b'riskju għoli u 
għaldaqstant jenħtieġ li jiġu spezzjonati 
bħala kwistjoni ta' prijorità. Bħala tali, 
jenħtieġ li l-ispezzjonijiet tal-laneċ ro-ro 
jkunu inklużi fin-numru totali ta' 
spezzjonijiet annwali li għandhom isiru 
minn kull Stat Membru, kif previst fl-
Artikolu 5 tad-Direttiva 2009/16/KE, u, 
għalhekk, jenħtieġ li l-Anness II ta' dik 
id-Direttiva jiġi emendat skont dan.

Emenda 4

Proposta għal direttiva

Premessa 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Jentħieġ' li l-ispezzjonijiet iqisu 
wkoll l-ambjent tax-xogħol u l-ħajja 
personali tal-ekwipaġġ, peress li l-
kunsiderazzjonijiet tas-sikurezza u dawk 
soċjali huma marbuta mill-qrib.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
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Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "servizz regolari" jfisser serje ta' 
laneċ ro-ro jew qsim ta' bċejjeċ tal-baħar 
ta' veloċità għolja għall-passiġġieri 
mħaddma biex jaqdu t-traffiku bejn l-istess 
żewġ portijiet jew iżjed, jew serje ta' vjaġġi 
minn u lejn l-istess port mingħajr waqfiet 
intermedjarji, jew:

(5) "servizz regolari" tfisser serje ta' 
qsim b'laneċ ro-ro jew bċejjeċ tal-baħar ta' 
veloċità għolja għall-passiġġieri mħaddma 
biex jaqdu t-traffiku bejn l-istess żewġ 
portijiet jew iżjed, jew serje ta' vjaġġi minn 
u lejn l-istess port, mingħajr waqfiet 
intermedjarji, bi qbil ma' lista ta' ħinijiet 
tat-tluq u tal-wasla disponibbli 
pubblikament jew ippjanata, jew:

Emenda 6

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "spettur" tfisser ħaddiem tas-settur 
pubbliku jew persuna oħra, debitament 
awtorizzata mill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru biex jagħmlu l-ispezzjonijiet 
previsti f'din id-Direttiva u responsabbli 
lejn dik l-awtorità kompetenti u jissodisfa 
l-kriterji minimi speċifikati fl-Anness XI 
tad-Direttiva 2009/16/KE.

(12) "spettur" tfisser ħaddiem tas-settur 
pubbliku jew persuna oħra, debitament 
awtorizzata mill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru biex jagħmlu l-ispezzjonijiet 
previsti f'din id-Direttiva u responsabbli 
lejn dik l-awtorità kompetenti.

Emenda 7

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) "awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru" tfisser l-awtorità maħtura mill-
Istat Membru skont din id-Direttiva u li 
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hija responsabbli għat-twettiq tal-kompiti 
assenjati lilha permezz ta' din id-Direttiva.

Emenda 8

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel il-bidu tal-operazzjoni mil-
laneċ ro-ro jew il-bċejjeċ tal-baħar ta' 
veloċità għolja għall-passiġġieri fuq 
servizz regolari koperti minn din id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
iwettqu spezzjoni ta' qabel il-bidu, li 
tikkonsisti fi:

1. Qabel il-bidu tal-operazzjoni mil-
laneċ ro-ro jew il-bċejjeċ tal-baħar ta' 
veloċità għolja għall-passiġġieri fuq 
servizz regolari koperti minn din id-
Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri għandhom iwettqu spezzjoni 
ta' qabel il-bidu, li tikkonsisti fi:

Emenda 9

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Fil-każ tal-ispezzjonijiet ta' qabel il-
bidu, Stat Membru jista' jeżenta minn 
ċerti rekwiżiti jew proċeduri stabbiliti jew 
stipulati fl-Annessi I u II u li huma 
rilevanti għal stħarriġ jew spezzjoni 
annwali mwettqa mill-Istat tal-bandiera, 
matul is-sitt xhur preċedenti, li jew 
issodisfaw il-proċeduri u l-linji gwida 
rilevanti għall-istħarriġ kif speċifikat fl-
HSSC jew proċeduri mfassla biex jinkiseb 
l-istess għan. L-Istati Membri għandhom 
jittrasferixxu l-informazzjoni rilevanti 
għall-bażi ta' data għall-ispezzjonijiet 
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f'konformità mal-Artikolu 10.

Emenda 10

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta laneċ ro-ro jew bċejjeċ tal-
baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri 
jkunu se jiġu ingaġġati fuq servizz regolari 
ieħor, l-Istat Membru għandu jqis l-
ispezzjonijiet u l-istħarriġ li jkunu saru 
qabel għal dawk il-laneċ ro-ro jew bċejjeċ 
tal-baħar ta' veloċità għolja għall-
passiġġieri għall-operazzjoni fuq servizz 
regolari preċedenti li jaqa' taħt din id-
Direttiva. Sakemm l-Istat Membru jkun 
sodisfatt b'dawk l-ispezzjonijiet u stħarriġ 
preċedenti u li jkunu rilevanti għall-
kundizjonijiet il-ġodda ta' operazzjoni, l-
ispezzjonijiet u l-istħarriġ previsti fl-
Artikolu 3(1) ma għandhomx għalfejn jiġu 
applikati qabel ma' l-lanċa ro-ro jew il-
biċċa tal-baħar ta' veloċità għolja għall-
passiġġieri tkun bdiet topera fuq is-servizz 
regolari l-ġdid.

1. Meta laneċ ro-ro jew bċejjeċ tal-
baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri 
jkunu se jiġu ingaġġati fuq servizz regolari 
ieħor, l-Istat Membru jista' jqis l-
ispezzjonijiet u l-istħarriġ li jkunu saru 
qabel għal dawk il-laneċ ro-ro jew bċejjeċ 
tal-baħar ta' veloċità għolja għall-
passiġġieri għall-operazzjoni fuq servizz 
regolari preċedenti li jaqa' taħt din id-
Direttiva. Sakemm l-Istat Membru jkun 
sodisfatt b'dawk l-ispezzjonijiet u stħarriġ 
preċedenti u li jkunu rilevanti għall-
kundizjonijiet il-ġodda ta' operazzjoni, l-
ispezzjonijiet u l-istħarriġ previsti fl-
Artikolu 3(1) ma għandhomx għalfejn jiġu 
applikati qabel ma' l-lanċa ro-ro jew il-
biċċa tal-baħar ta' veloċità għolja għall-
passiġġieri tkun bdiet topera fuq is-servizz 
regolari l-ġdid.

Emenda 11

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spezzjoni bil-għajn u kontroll ta' 
dokument ma jqajmu ebda tħassib li l-lanċa 
ro-ro jew li l-bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità 

(Ma taffettwax il-verżjonijiet lingwistiċi 
kollha.)
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għolja għall-passiġġgieri ma jissodisfawx 
ir-rekwiżiti meħtieġa għall-operazzjoni bla 
periklu, u

Korrezzjoni ortografika fil-verżjoni lingwistika Franċiża. 

Emenda 12

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spezzjoni matul is-servizz regolari, 
mhux qabel ħames xhur imma mhux aktar 
tard minn seba' xhur wara l-ispezzjoni. Din 
l-ispezzjoni għandha tkopri l-oġġetti 
elenkati fl-Anness III u numru suffiċjenti 
tal-oġġetti elenkati fl-Annessi I u II biex 
jiżguraw li l-laneċ ro-ro jew il-bċejjeċ tal-
baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri 
jkomplu jissodisfaw ir-rekwiżiti meħtieġa 
kollha għall-operazzjoni bla periklu.

(b) it-tieni spezzjoni matul servizz 
regolari, li m'għandhiex titwettaq qabel 
erba' xhur jew aktar tard minn tmien xhur 
wara l-ewwel spezzjoni, imsemmija fil-
punt (a);  dik it-tieni spezzjoni għandha 
tkopri l-oġġetti elenkati fl-Anness III u, 
dak li, skont il-ġudizzju professjonali tal-
ispettur, huwa numru suffiċjenti tal-oġġetti 
elenkati fl-Annessi I u II biex jiżguraw li l-
laneċ ro-ro jew il-bċejjeċ tal-baħar ta' 
veloċità għolja għall-passiġġieri jkomplu 
jissodisfaw ir-rekwiżiti meħtieġa kollha 
għall-operazzjoni bla periklu.

Emenda 13

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
spezzjoni skont l-Anness II kull darba li l-
lanċa ro-ro jew il-biċċa tal-baħar ta' 
veloċità għolja għall-passiġġieri tkun 
soġġetta għal tiswija, tibdil u 
modifikazzjonijiet maġġuri, jew meta jkun 
hemm bidla fit-tmexxija, jew trasferiment 
ta' klassi. Madankollu, f'każ ta' bidla fit-

3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
spezzjoni skont l-Anness II kull darba li l-
lanċa ro-ro jew il-biċċa tal-baħar ta' 
veloċità għolja għall-passiġġieri tkun 
soġġetta għal tiswija, tibdil u 
modifikazzjonijiet maġġuri, jew meta jkun 
hemm bidla fit-tmexxija, jew trasferiment 
ta' klassi.
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tmexxija, jew trasferiment ta' klassi, l-
Istat Membru jista', wara li jikkunsidra l-
ispezzjonijiet imwettqa qabel għal-laneċ 
ro-ro jew il-bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità 
għolja għall-passiġġieri, u sakemm l-
operazzjoni bla periklu tal-lanċa jew tal-
biċċa tal-baħar ma tkunx affettwata minn 
din il-bidla jew trasferiment, teżenta l-
lanċa jew il-biċċa tal-baħar mill-
ispezzjoni meħtieġa minn dan il-
paragrafu.

Emenda 14

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta' nuqqasijiet li b'mod ċar 
huma perikolużi għas-sikurezza jew is-
saħħa jew li joħolqu periklu immedjat 
għall-ħajja, għal-lanċa ro-ro jew għall-
biċċa tal-baħar ta' veloċità għolja għall-
passiġġieri, għall-ekwipaġġ u għall-
passiġġieri tagħha, l-Istat Membru għandu 
jiżgura li l-lanċa ro-ro jew il-biċċa tal-
baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri 
tkun suġġetta għal projbizzjoni tal-ordni 
tat-tluq. Il-kaptan għandu jingħata kopja 
tal-ordni tal-projbizzjoni tat-tluq.

2. Fil-każ ta' nuqqasijiet tal-lanċa ro-ro 
jew tal-biċċa tal-baħar ta' veloċità għolja 
għall-passiġġieri li b'mod ċar huma 
perikolużi għas-sikurezza jew li joħolqu 
periklu immedjat għas-saħħa jew il-ħajja 
tal-ekwipaġġ u tal-passiġġieri, l-Istat 
Membru għandu jiżgura li l-lanċa ro-ro jew 
il-biċċa tal-baħar ta' veloċità għolja għall-
passiġġieri tkun suġġetta għal projbizzjoni 
tal-ordni tat-tluq. Il-kaptan għandu jingħata 
kopja tal-ordni tal-projbizzjoni tat-tluq.

Emenda 15

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3. Il-projbizzjoni tat-tluq m'għandhiex 
titneħħa sakemm ma jkunx tneħħa l-
periklu jew sakemm l-Istat Membru ma 
jkunx stabbilixxa li l-vapur jista', suġġett 
għal kwalunkwe kundizzjoni meħtieħa, 
jipproċedi lejn il-baħar jew titkompla l-
operazzjoni mingħajr riskju għas-sikurezza 
u s-saħħa tal-passiġġieri jew l-ekwipaġġ, 
jew riskju għal-lanċa ro-ro jew il-biċċa tal-
baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri 
jew vapuri oħra.

3. Il-projbizzjoni tat-tluq m'għandhiex 
titneħħa sakemm il-periklu ma jkunx 
tneħħa b'mod affidabbli jew sakemm l-
Istat Membru ma jkunx stabbilixxa li l-
vapur jista', suġġett għal kwalunkwe 
kundizzjoni meħtieġa, jipproċedi lejn il-
baħar jew titkompla l-operazzjoni mingħajr 
riskju għas-sikurezza u s-saħħa tal-
passiġġieri jew l-ekwipaġġ, jew riskju 
għal-lanċa ro-ro jew il-biċċa tal-baħar ta' 
veloċità għolja għall-passiġġieri jew vapuri 
oħra.

Emenda 16

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Sabiex tittaffa l-konġestjoni tal-port, 
l-Istat Membru jista' jippermetti li lanċa ro-
ro jew biċċa tal-baħar ta' veloċità għolja 
għall-passiġġieri suġġetta għal projbizzjoni 
ta' ordni tat-tluq tiċċaqlaq għal parti oħra 
tal-port jekk ikun sikur li jsir dan. 
Madankollu, ir-riskju tal-konġestjoni tal-
port m'għandux ikun konsiderazzjoni għad-
deċiżjoni dwar il-projbizzjoni tal-ordni tat-
tluq jew it-tneħħija ta' projbizzjoni ta' ordni 
tat-tluq. L-awtoritajiet jew il-korpi tal-port 
għandhom jiffaċilitaw l-akkomodazzjoni ta' 
dawn il-vapuri.

7. Sabiex tittaffa l-konġestjoni tal-port, 
l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
jista' jippermetti li lanċa ro-ro jew biċċa 
tal-baħar ta' veloċità għolja għall-
passiġġieri suġġetta għal projbizzjoni ta' 
ordni tat-tluq tiċċaqlaq għal parti oħra tal-
port jekk ikun sikur li jsir dan. Madankollu, 
ir-riskju tal-konġestjoni tal-port m'għandux 
ikun konsiderazzjoni għad-deċiżjoni dwar 
il-projbizzjoni tal-ordni tat-tluq jew it-
tneħħija ta' projbizzjoni ta' ordni tat-tluq. 
L-awtoritajiet jew il-korpi tal-port 
għandhom jiffaċilitaw l-akkomodazzjoni ta' 
dawn il-vapuri.

Emenda 17

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk l-ispezzjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 3 u 5 jikkonfermaw jew jiżvelaw 
nuqqasijiet li jkun jitolbu projbizzjoni tat-
tluq, l-ispejjeż kollha relatati mal-
ispezzjonijiet għandhom jiġu koperti mill-
kumpanija.

1. Jekk l-ispezzjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 3 u 5 jikkonfermaw jew jiżvelaw 
nuqqasijiet li jkun jitolbu projbizzjoni tat-
tluq, l-ispejjeż kollha relatati mal-
ispezzjonijiet għandhom jiġu koperti mill-
kumpanija. Ir-reġim tal-ispejjeż 
addizzjonali potenzjali għall-port 
għandhom ikunu rregolat mir-
relazzjonijiet kuntrattwali bejn l-operatur 
u l-port.

Emenda 18

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa, 
iżżomm u taġġorna bażi tad-dejta għall-
ispezzjonijiet li jkun fiha l-informazzjoni 
kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tas-sistema tal-ispezzjoni prevista minn din 
id-Direttiva jew ittejjeb aktar il-bażi tad-
dejta għall-ispezzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 24 tad-Direttiva 2009/16/KE.

1. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa, 
iżżomm u taġġorna bażi tad-data għall-
ispezzjonijiet li jkun fiha l-informazzjoni 
kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tas-sistema tal-ispezzjoni prevista minn din 
id-Direttiva u li tikkollega mal-bażi tad-
data għall-ispezzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 24 tad-Direttiva 2009/16/KE.

Emenda 19

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-informazzjoni relatata mal-

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-informazzjoni relatata mal-
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ispezzjonijiet imwettqa skont din id-
Direttiva, inkluż dwar nuqqasijiet u 
projbizzjoni tal-ordnijiet tat-tluq, tiġi 
ttrasferita għall-bażi tad-dejta għall-
ispezzjonijiet hekk kif jitlesta r-rapport tal-
ispezzjoni jew titneħħa l-projbizzjoni tal-
ordni tat-tluq. Fir-rigward tad-dettalji tal-
informazzjoni, id-dispożizzjonijiet tal-
Anness XIII tad-Direttiva 2009/16/KE 
għandhom japplikaw mutatis mutandis.

ispezzjonijiet imwettqa skont din id-
Direttiva, inkluż dwar nuqqasijiet u 
projbizzjoni tal-ordnijiet tat-tluq, tiġi 
ttrasferita għall-bażi tad-data fi żmien 
24 siegħa minn meta jitlesta r-rapport tal-
ispezzjoni jew minn meta titneħħa l-
projbizzjoni tal-ordni tat-tluq. Fir-rigward 
tad-dettalji tal-informazzjoni, id-
dispożizzjonijiet tal-Anness XIII tad-
Direttiva 2009/16/KE għandhom japplikaw 
mutatis mutandis.

Emenda 20

Proposta għal direttiva

Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa biex jiġu adottati l-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikolu 12 
qiegħda tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' żmien indeterminat mid-[data 
tad-dħul fis-seħħ].

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 12 hija 
mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
ħames snin mid-[data tad-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' 
setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur 
qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. 
Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perjodi ta' żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Emenda 21

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva 2009/16/KE

Artikolu 14a – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta lanċa ro-ro jew biċċa tal-baħar 
ta' veloċità għolja għall-passiġġieri tkun 
ġiet suġġetta għal spezzjoni, din l-
ispezzjoni għandha tiġi rreġistrata bħala 
spezzjoni estiża, fil-bażi tad-dejta għall-
ispezzjonijiet u titqies għall-finijiet tal-
Artikoli 10, 11 u 12 u għall-kalkolu tat-
twettiq tal-impenn tal-ispezzjoni ta' kull 
Stat Membru, sal-punt li jkunu koperti l-
oġġetti kollha msemmija fl-Anness VII 
għal din id-Direttiva.;

4. Meta lanċa ro-ro jew biċċa tal-baħar 
ta' veloċità għolja għall-passiġġieri tkun 
ġiet suġġetta għal spezzjoni, din l-
ispezzjoni għandha tiġi rreġistrata bħala 
spezzjoni estiża, fil-bażi tad-data għall-
ispezzjonijiet u titqies għall-finijiet tal-
Artikoli 10, 11 u 12 u għall-kalkolu tat-
twettiq tal-impenn tal-ispezzjoni ta' kull 
Stat Membru, sal-punt li jkunu koperti l-
oġġetti kollha msemmija fl-Anness VII 
għal din id-Direttiva. L-ispezzjoni 
għandha tiġi inkluża fl-għadd ta' 
spezzjonijiet obbligatorji għal kull Stat 
Membru, kif previst fl-Artikolu 5.

Emenda 22

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva 2009/16/KE

Artikolu 14a – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-ispettur tal-awtorità kompetenti 
tal-Istat tal-port jista' jaqbel, waqt 
spezzjoni ta' vapur ro-ro tal-passiġġieri 
jew vapur tal-passiġġieri ta' veloċità 
għolja, li jkun akkumpanjat, minn spettur 
ta' kontroll tal-Istat tal-port ta' Stat 
Membru ieħor, li jaġixxi fil-kapaċità ta' 
osservatur. Meta l-bandiera tal-bastiment 
tkun dik ta' Stat Membru, l-Istat tal-port 
għandu, fuq talba, jistieden rappreżentant 
tal-Istat tal-bandiera biex jakkumpanja l-
ispezzjoni bħala osservatur.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
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Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Direttiva 2009/16/KE

Artikolu 19 – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fl-Artikolu 19, jiżdied il-
paragrafu 10a li ġej:

10a. Meta l-ispezzjoni tkun eżerċitata 
taħt din id-Direttiva, l-isforzi kollha 
possibbli għandhom isiru biex ikun evitat 
li vapur jinżamm jew jiddewwem 
indebitament.;


