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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-titjib tal-edukazzjoni u t-taħriġ huwa prijorità assoluta għall-Unjoni Ewropea u għal dawk li 
jfasslu l-politika tagħha. Li ċ-ċittadini Ewropej jiġu pprovduti b'ħiliet hija ambizzjoni li tagħti 
spinta lis-sostenibbiltà ta' ħafna setturi tal-ekonomija; u t-trasport marittimu mhuwiex 
eċċezzjoni.

90 % tal-prodotti esportati mill-Unjoni Ewropea u 40 % tal-kummerċ fi ħdan l-UE jintbagħtu 
bil-baħar. It-trasport marittimu huwa għalhekk assi kruċjali għall-avvanz tal-kummerċ 
Ewropew, għandu impatt ekonomiku enormi u konsegwentement iġib miegħu l-ħolqien tal-
impjiegi. Għalhekk irridu niżguraw it-taħriġ, l-ispeċjalizzazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni tal-
baħħara sabiex nimminimizzaw it-theddid potenzjali kemm għas-sikurezza tal-ħajja tal-
bnedmin u tal-merkanzija fuq il-baħar kif ukoll għall-ambjent tal-baħar matul l-
operazzjonijiet abbord il-vapuri. Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-livell minimu ta' taħriġ u l-
kundizzjonijiet minimi aċċettabbli tax-xogħol u tas-sikurezza abbord iridu jkunu konsistenti 
wkoll mal-istandards u l-konvenzjonijiet internazzjonali, peress li s-settur marittimu huwa fin-
natura tiegħu stess intrinsikament globalizzat.

Il-qafas normattiv attwali tal-UE diġà għamel passi kbar u kkontribwixxa biex jiġu eliminati 
l-ekwipaġġi bi standard inferjuri li jaħdmu abbord vapuri li jtajru l-bandiera tal-UE permezz 
tat-tisħiħ tat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni fl-edukazzjoni marittima. Fl-istess ħin, inkiseb livell 
ekwu bejn il-baħħara mħarrġa fl-Unjoni u l-baħħara impjegati minn pajjiżi terzi permezz tal-
istabbiliment tal-mekkaniżmu ċentralizzat tal-UE, skont l-obbligi imposti fuq l-Istati Membri 
bil-Konvenzjoni STCW. Madankollu, fid-dawl tal-iżviluppi leġiżlattivi riċenti, jeħtieġ li l-
leġiżlazzjoni tal-UE tiġi adattata, simplifikata u riformulata.

Il-proċess attwali tar-rieżami tad-Direttiva 2008/106/KE dwar il-livell minimu ta' taħriġ tal-
baħħara u t-tħassir tad-Direttiva 2005/45/KE se jissodisfa din il-ħtieġa u għalhekk għandu 
jipprova jelimina l-lakuni li diġà ġew identifikati u jissimplifika u jirrazzjonalizza l-qafas 
regolatorju attwali tal-UE f'dawn l-oqsma.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-Direttiva 2008/106/KE fiha 
wkoll mekkaniżmu ċentralizzat għar-

(5) Id-Direttiva 2008/106/KE fiha 
wkoll mekkaniżmu ċentralizzat għar-
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rikonoxximent taċ-ċertifikati tal-baħħara 
maħruġa minn pajjiżi terzi. Il-Programm 
dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-
Regolamentazzjoni (REFIT)14 wera li 
nkiseb iffrankar sinifikanti tal-ispejjeż 
għall-Istati Membri mill-introduzzjoni ta' 
mekkaniżmu ċentralizzat. Madankollu, l-
evalwazzjoni wriet ukoll li, fir-rigward ta' 
xi pajjiżi terzi rikonoxxuti, għadd limitat 
ħafna biss ta' baħħara ġie impjegat fuq 
bastimenti tal-Unjoni wara. Għalhekk, 
sabiex jintużaw ir-riżorsi umani u 
finanzjarji disponibbli b'mod aktar 
effiċjenti, il-proċedura għar-
rikonoxximent ta' pajjiżi terzi jenħtieġ li 
tkun ibbażata fuq analiżi tal-ħtieġa għal 
tali rikonoxximent, inkluża stima tal-
għadd ta' kaptani u uffiċjali li joriġinaw
minn dak il-pajjiż li x'aktarx li jiġu 
impjegati fuq bastimenti tal-Unjoni.

rikonoxximent taċ-ċertifikati tal-baħħara 
maħruġa minn pajjiżi terzi. Il-Programm 
dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-
Regolamentazzjoni (REFIT)14 wera li 
nkiseb iffrankar sinifikanti tal-ispejjeż 
għall-Istati Membri mill-introduzzjoni ta' 
mekkaniżmu ċentralizzat. Madankollu, l-
evalwazzjoni wriet ukoll li, fir-rigward ta' 
xi pajjiżi terzi rikonoxxuti, l-Istati Membri 
ħarġu biss għadd limitat ħafna ta' 
approvazzjonijiet li jaffermaw ir-
rikonoxximent ta' ċertifikati f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' ċertifikati ta' 
kompetenza jew ċertifikati ta' profiċjenza 
maħruġa minn dawk il-pajjiżi terzi.

_______________________________ _________________________________

14 SWD(2018)19 14 SWD(2018)19

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tiżdied iktar l-effiċjenza tas-
sistema ċentralizzata għar-rikonoxximent 
ta' pajjiżi terzi, ir-rivalutazzjoni ta' pajjiżi 
terzi li jipprovdu għadd baxx ta' baħħara 
lill-flotta tal-Unjoni jenħtieġ li titwettaq 
f'intervalli itwal li jenħtieġ li jitwalu għal 
għaxar snin. Madankollu, dan il-perjodu 
itwal ta' rivalutazzjoni tas-sistema ta' dawn 
il-pajjiżi terzi jenħtieġ li jiġi kkombinat 
mal-kriterji ta' prijorità li jieħdu kont tat-
tħassib dwar is-sikurezza, filwaqt li tiġi 
bbilanċjata l-ħtieġa ta' effiċjenza 
b'mekkaniżmu effikaċi ta' salvagwardja 
f'każ ta' deterjorazzjoni tal-kwalità tat-
taħriġ tal-baħħara pprovdut fil-pajjiżi terzi 
rilevanti.

(7) Sabiex tiżdied iktar l-effiċjenza tas-
sistema ċentralizzata għar-rikonoxximent 
ta' pajjiżi terzi, ir-rivalutazzjoni ta' pajjiżi 
terzi li jipprovdu għadd baxx ta' baħħara 
lill-flotta tal-Unjoni jenħtieġ li titwettaq 
f'intervalli itwal li jenħtieġ li jitwalu għal 
għaxar snin. Jenħtieġ li l-aptitudni ta' 
dawn il-baħħara tiġi vvalutata wkoll minn 
żewġ Stati Membri u, jekk ikun hemm 
bżonn, dawn għandhom jingħataw taħriġ.
Madankollu, dan il-perjodu itwal ta' 
rivalutazzjoni tas-sistema ta' dawn il-pajjiżi 
terzi jenħtieġ li jiġi kkombinat ma' kriterji
ta' prijorità li jieħdu kont tat-tħassib dwar 
is-sikurezza, filwaqt li tiġi bbilanċjata l-
ħtieġa ta' effiċjenza b'mekkaniżmu effikaċi 
ta' salvagwardja f'każ ta' deterjorazzjoni 
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tal-kwalità tat-taħriġ tal-baħħara pprovdut 
fil-pajjiżi terzi rilevanti.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fil-livell tal-Unjoni, l-
informazzjoni dwar il-baħħara impjegati 
minn pajjiżi terzi saret disponibbli bil-
komunikazzjoni mill-Istati Membri tal-
informazzjoni rilevanti miżmuma fir-
reġistri nazzjonali tagħhom marbuta maċ-
ċertifikati u l-approvazzjonijiet maħruġa. 
Din l-informazzjoni jenħtieġ li tintuża 
mhux biss għal finijiet ta' statistika u t-
tfassil tal-politika, iżda wkoll għall-fini ta' 
titjib fl-effiċjenza tas-sistema ċentralizzata 
li tirrikonoxxi l-pajjiżi terzi. Abbażi tal-
informazzjoni kkomunikata mill-Istati 
Membri, il-pajjiżi terzi rikonoxxuti li ma 
pprovdewx baħħara lill-flotta tal-Unjoni 
għal perjodu ta' mill-inqas ħames snin 
għandhom jiġu rtirati mil-lista ta' pajjiżi 
terzi rikonoxxuti. Barra minn hekk, din l-
informazzjoni għandha tintuża wkoll 
sabiex tagħti prijorità lir-rivalutazzjoni tal-
pajjiżi terzi rikonoxxuti.

(8) Fil-livell tal-Unjoni, l-
informazzjoni dwar il-baħħara impjegati 
minn pajjiżi terzi saret disponibbli bil-
komunikazzjoni mill-Istati Membri tal-
informazzjoni rilevanti miżmuma fir-
reġistri nazzjonali tagħhom marbuta maċ-
ċertifikati u l-approvazzjonijiet maħruġa. 
Din l-informazzjoni jenħtieġ li tintuża 
mhux biss għal finijiet ta' statistika u tfassil
tal-politika, iżda wkoll għall-fini ta' titjib 
fl-effiċjenza tas-sistema ċentralizzata li 
tirrikonoxxi l-pajjiżi terzi. Abbażi tal-
informazzjoni kkomunikata mill-Istati 
Membri, jenħtieġ li r-rikonoxximent ta' 
pajjiżi terzi li ma pprovdewx baħħara lill-
flotta tal-Unjoni għal perjodu ta' mill-
inqas10 snin jerġa' jiġi eżaminat. Jenħtieġ 
li l-proċess ta' rieżami jkopri l-possibbiltà 
li jinżamm jew jiġi rtirat ir-rikonoxximent 
tal-pajjiż terz rilevanti, b'konformità mal-
proċedura ta' eżami. Barra minn hekk, din 
l-informazzjoni jenħtieġ li tintuża wkoll 
sabiex tagħti prijorità lir-rivalutazzjoni tal-
pajjiżi terzi rikonoxxuti.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Hemm bżonn dibattitu wiesa' li 
jinvolvi lis-sħab soċjali, l-Istati Membri, l-
istituzzjonijiet tat-taħriġ u lil partijiet 
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ikkonċernati oħra biex tiġi investigata l-
possibbiltà li tinħoloq sistema volontarja 
ta' ċertifikati armonizzati li jmorru lil 
hinn mill-STCW fil-livell ta' taħriġ, 
sabiex jiżdied il-vantaġġ kompetittiv tal-
baħħara Ewropej. Tali STCW+ tkun tista' 
tistabbilixxi "ċertifikati ta' eċċellenza 
marittima" abbażi ta' korsijiet marittimi 
Ewropej fil-livell ta' postlawrea li jagħtu 
lill-baħħara ħiliet ogħla u lil hinn minn 
dawk mitluba fil-livell internazzjonali. Id-
diġitalizzazzjoni dejjem tiżdied tas-settur 
marittimu jenħtieġ li tgħin biex jitjiebu u 
jiġu żviluppati dawk il-ħiliet u l-kwalifiki.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) L-edukazzjoni tal-baħħara 
Ewropej bħala kaptani u uffiċjali jenħtieġ 
li tiġi appoġġata bi skambji ta' studenti 
bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-
taħriġ fil-qasam marittimu madwar l-
Unjoni. Sabiex jitrawmu u jiġu żviluppati 
l-ħiliet u l-kwalifiki tal-baħħara li jservu 
taħt bandiera Ewropea, hemm bżonn ta' 
skambju ta' prattiki tajbin fost l-Istati 
Membri. It-taħriġ tal-baħħara jenħtieġ li 
jibbenefika b'mod sħiħ mill-
opportunitajiet ipprovduti b'Erasmus +.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 5b – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom, sa 
fejn ikun possibbli, iżommu l-lista 
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tagħhom tal-ħtiġijiet u tal-offerti ta' 
impjieg għall-baħħara aġġornata.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 5b – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Sa ... [ħames snin wara d-dħul fis-
seħħ ta' din id-direttiva], il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta evalwazzjoni tal-
impatt tar-rikonoxximent reċiproku taċ-
ċertifikati maħruġa mill-Istati Membri 
fuq l-impjieg tal-baħħara Ewropej.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jissodisfa l-istandards ta' saħħa 
medika preskritti bl-Artikolu 11; and

(a) jissodisfa l-istandards ta' saħħa 
medika, kemm fiżika kif ukoll mentali, 
previsti bl-Artikolu 11, and

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru li jkun biħsiebu jirrikonoxxi, 
b'approvazzjoni, iċ-ċertifikati ta' 
kompetenza jew iċ-ċertifikati ta' 
profiċjenza msemmija fil-paragrafu 1, 

Stat Membru li jkun biħsiebu jirrikonoxxi, 
b'approvazzjoni, iċ-ċertifikati ta' 
kompetenza jew iċ-ċertifikati ta' 
profiċjenza msemmija fil-paragrafu 1, 
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maħruġa minn pajjiż terz lil kaptan, uffiċjal 
jew operatur tar-radju, għal servizz fuq 
vapuri li jtajru l-bandiera tiegħu, għandu 
jippreżenta talba lill-Kummissjoni għar-
rikonoxximent ta' dak il-pajjiż terz, 
akkumpanjata minn analiżi preliminari tal-
konformità tal-pajjiż terz mar-rekwiżiti tal-
Konvenzjoni STCW billi jiġbor l-
informazzjoni msemmija fl-Anness II, 
inkluża stima tan-numru ta' kaptani u 
uffiċjali li x'aktarx jiġu impjegati minn dak 
il-pajjiż.

maħruġa minn pajjiż terz lil kaptan, uffiċjal 
jew operatur tar-radju, għal servizz fuq 
vapuri li jtajru l-bandiera tiegħu, għandu 
jippreżenta talba lill-Kummissjoni għar-
rikonoxximent ta' dak il-pajjiż terz, 
akkumpanjata minn analiżi preliminari tal-
konformità tal-pajjiż terz mar-rekwiżiti tal-
Konvenzjoni STCW billi jiġbor l-
informazzjoni msemmija fl-Anness II u, 
kull meta jkun possibbli, stima tan-numru 
ta' kaptani u uffiċjali minn dak il-pajjiż li 
x'aktarx jiġu impjegati.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara s-sottomissjoni tat-talba minn Stat 
Membru, il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni sabiex tinbeda l-proċedura ta' 
rikonoxximent għal dak il-pajjiż terz.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 28(2).

Wara s-sottomissjoni tat-talba minn Stat 
Membru, il-Kummissjoni tagħti bidu 
għall-proċedura ta' rikonoxximent għal 
dak il-pajjiż terz.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tiġi adottata deċiżjoni pożittiva biex 
tinbeda proċedura ta' rikonoxximent, il-
Kummissjoni, bl-għajnuna tal-Aġenzija 
Ewropea għas-Sigurtà Marittima u bl-
involviment possibbli tal-Istat Membru li 

Il-Kummissjoni, bl-għajnuna tal-Aġenzija 
Ewropea għas-Sigurtà Marittima u, 
possibbilment, bl-involviment tal-Istat 
Membru li qed iressaq it-talba, għandha 
tiġbor l-informazzjoni msemmija fl-
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qed iressaq it-talba, għandha tiġbor l-
informazzjoni msemmija fl-Anness II u 
għandha twettaq valutazzjoni tas-sistemi ta' 
taħriġ u ċertifikazzjoni fil-pajjiż terz li 
għalih tressqet it-talba għar-rikonoxximent, 
sabiex tivverifika jekk il-pajjiż ikkonċernat 
jissodisfax ir-rekwiżiti kollha tal-
Konvenzjoni STCW u jekk ittieħdux l-
miżuri xierqa biex jiġi evitat il-ħruġ ta' 
ċertifikati frawdolenti.

Anness II u għandha twettaq valutazzjoni 
tas-sistemi ta' taħriġ u ċertifikazzjoni fil-
pajjiż terz li għalih tressqet it-talba għar-
rikonoxximent, sabiex tivverifika jekk il-
pajjiż ikkonċernat jissodisfax ir-rekwiżiti 
kollha tal-Konvenzjoni STCW u jekk 
ittiħdux miżuri xierqa biex jiġi evitat il-
ħruġ ta' ċertifikati frawdolenti.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru li qed iressaq it-talba jista' 
jiddeċiedi li jirrikonoxxi l-pajjiż terz b'mod 
unilaterali sa ma tittieħed deċiżjoni skont 
dan il-paragrafu. F'każ li tali 
rikonoxximent unilaterali jseħħ, l-Istati
Membru għandu jikkomunika lill-
Kummissjoni n-numru ta' 
approvazzjonijiet li jaffermaw ir-
rikonoxximent maħruġa b'rabta maċ-
ċertifikati ta' kompetenza u ċ-ċertifikati 
ta' profiċjenza msemmija fil-paragrafu 1, 
maħruġa mill-pajjiż terz sakemm id-
deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent tiegħu 
tiġi adottata.

L-Istat Membru li qed iressaq it-talba jista' 
japplika mal-Kummissjoni għal 
awtorizzazzjoni provviżorja biex
jirrikonoxxi l-pajjiż terz sakemm tittieħed 
deċiżjoni skont dan il-paragrafu. F'każ bħal 
dan, l-Istat Membru jrid jipprovdi lill-
Kummissjoni l-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex 
jiġġustifika dik it-talba sakemm tittieħed 
deċiżjoni skont dan il-paragrafu.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta' tali dokumentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tirrifjuta t-talba 
għar-rikonoxximent provviżorju, filwaqt li 
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tiddikjara r-raġunijiet tagħha.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 20 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Jekk ma jkun hemm l-ebda 
approvazzjoni li tafferma r-rikonoxximent 
maħruġ minn Stat Membru b'rabta maċ-
ċertifikati ta' kompetenza jew iċ-ċertifikati 
ta' profiċjenza, imsemmija fil-paragrafu 1 
tal-Artikolu 19, maħruġa minn pajjiż terz 
għal perjodu ta' aktar minn 5 snin, ir-
rikonoxximent taċ-ċertifikati ta' dak il-
pajjiż għandu jiġi rtirat. Għal dan il-għan, 
il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni, skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 28(2), wara li l-Istati Membri kif 
ukoll lill-pajjiż terz ikkonċernat jiġu 
notifikati mill-anqas xahrejn minn qabel.

8. Jekk ma jkun hemm l-ebda 
approvazzjoni li tafferma r-rikonoxximent 
maħruġ minn Stat Membru b'rabta maċ-
ċertifikati ta' kompetenza jew iċ-ċertifikati 
ta' profiċjenza, imsemmija fl-Artikolu 19, 
maħruġa minn pajjiż terz għal perjodu ta' 
aktar minn 10 snin, ir-rikonoxximent taċ-
ċertifikati ta' dak il-pajjiż għandu jerġa' 
jiġi eżaminat f'konsultazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti. Għal dan il-għan, wara l-
proċedura ta' rieżami msemmija hawn 
fuq, il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni, skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 28(2), wara li tkun innotifikat 
lill-Istati Membri u lill-pajjiż terz 
ikkonċernat tal-anqas xahrejn minn qabel.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 – punt b
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Il-fatt li jkunu nħarġu ċertifikati 
frawdolenti;
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