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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-taħriġ tal-ekwipaġġ abbord bastimenti hu ta' importanza vitali biex l-operazzjonijiet tal-
bastimenti jkunu sikuri kemm fuq il-baħar kif ukoll fil-portijiet. It-taħriġ Komuni u ċ-
ċertifikazzjoni għall-baħħara huma regolati mill-Konvenzjoni dwar l-Istandards ta' Taħriġ, 
Ċertifikazzjoni u Għassa għall-Baħħhara (il-Konvenzjoni STCW). Il-Konvenzjoni, adottata fl-
1978 mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, tkopri wkoll dispożizzjonijiet relatati 
mal-għassa u l-idoneità għax-xogħol, inklużi sigħat ta' mistrieħ, u hi attwalment implimentata 
fil-liġi tal-UE permezz tad-Direttiva 2008/106/KE.  

Fl-2010, il-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni STCW f’Manila nediet reviżjoni 
komprensiva u daħħlet emendi sinifikattivi għall-Konvenzjoni STCW (“emendi ta’ Manila”) 
li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2012. 

L-objettiv ewlieni tal-proposta tal-Kummissjoni - COM(2011)0555 - hu li jittrasponi dawn l-
aħħar emendi miftiehma f'Manila fil-liġi tal-UE billi tiġi emendata d-Direttiva 2008/106/KE. 
Filwaqt li l-Kumitat għat-Trasport hu l-kumitat responsabbli dwar it-traspożizzjoni tal-emendi 
ta' Manila, hemm diversi punti li huma relatati wkoll ma' kwestjonijiet dwar l-impjiegi. 

L-opinjoni proposta għandha l-għan li tiżgura li dawn id-dispożizzjonijiet ġodda tal-UE jkunu 
konsistenti mal-qafas legali relevanti attwalment fis-seħħ u mal-ftehimiet li diġà jeżistu bejn 
is-sħab soċjali. 

F'dan ir-rigward, b'mod partikolari, ir-rapporteur jipproponi li jappoġġja u jsaħħaħ il-proposta 
tal-Kummissjoni fir-rigward tas-sigħat minimi ta' mistrieħ u jillimita l-possibilitajiet ta' 
eżenzjonijiet għas-sigħat rikjesti ta' mistrieħ għall-baħħara tal-għassa. Il-perjodu minimu ta' 
mistrieħ m'għandux ikun anqas minn 10 sigħat fi kwalunkwe perjodu ta' 24 siegħa u 77 siegħa 
fi kwalunkwe perjodu ta' 7 ijiem. 

Sabiex jiġi evitat il-periklu mill-għeja, mhux se jkunu permessi eċċezzjonijiet għas-sigħat ta' 
mistrieħ għal kull jum. Eċċezzjonijiet għall-mistrieħ rikjest kull ġimgħa se jkun permess biss 
taħt kundizzjonijiet stretti. Għalhekk, hu biss jekk is-sħab soċjali fl-Istati Membri differenti 
jaqblu li jbaxxu l-perjodu ta' mistrieħ għal kull ġimgħa għal inqas minn 77 siegħa, li din l-
eċċezzjoni għar-regola ġenerali tista' tkun possibbli. Dan jiżgura koerenza fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol tal-baħħar (Direttiva 1999/63/KE).

Madankollu, anke fil-każ li jkun hemm eċċezzjonijiet miftiehma b'mod kollettiv għall-perjodu 
minimu ta' mistrieħ għal kull ġimgħa, mhux se jingħata permess għal aktar minn ġimagħtejn 
konsekuttivi u dment li l-perjodu minimu ta' mistrieħ ma jkunx anqas minn 70 siegħa fuq 
kwalunkwe perjodu ta' 7 ijiem. Barra minn hekk, l-intervall bejn żewġ perjodi ta’ 
eċċezzjonijiet abbord ma għandux ikun anqas mit-tul tal-eċċezzjoni għal darbtejn. B'hekk, l-
opinjoni tipprovdi minimu assolut ta' sigħat ta' mistrieħ għall-baħħara bil-għan li tinżamm is-
sikurezza abbord tal-bastimenti. 
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EMENDI

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Istati Membri kollha huma partijiet 
għall-Konvenzjoni u ħadd minnhom ma 
oġġezzjona għall-Emendi ta’ Manila taħt 
il-proċedura prevista għal dan il-għan. L-
Istati Membri għalhekk allinjaw ir-regoli 
nazzjonali tagħhom mal-Emendi ta’ 
Manila. Għandu jiġi evitat kunflitt bejn l-
impenji internazzjonali tal-Istati Membri u 
l-impenji tagħhom lejn l-UE. Barra minn 
hekk, minħabba n-natura globali tat-
tbaħħir, ir-regoli tal-Unjoni dwar it-taħriġ u 
ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara għandhom 
jinżammu konformi mar-regoli 
internazzjonali. Diversi dispożizzjonijiet
tad-Direttiva 2008/106/KE għandhom jiġu 
emendati sussegwentement sabiex 
jirriflettu l-Emendi ta’ Manila.

(4) L-Istati Membri kollha huma partijiet 
għall-Konvenzjoni u ħadd minnhom ma 
oġġezzjona għall-Emendi ta’ Manila taħt 
il-proċedura prevista għal dan il-għan. L-
Istati Membri għalhekk allinjaw ir-regoli 
nazzjonali tagħhom mal-Emendi ta’ 
Manila. Għandu jiġi evitat kunflitt bejn l-
impenji internazzjonali tal-Istati Membri u 
l-impenji tagħhom lejn l-UE. Barra minn 
hekk, minħabba n-natura globali tat-
tbaħħir, ir-regoli tal-Unjoni dwar it-taħriġ u 
ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara għandhom 
jinżammu konformi mar-regoli 
internazzjonali. Id-Direttiva 2005/36/KE 
tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali 
ma toffrix qafas legali xieraq sabiex 
jitwaqqfu r-rekwiżiti xierqa dwar it-taħriġ 
u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara.  
Għalhekk, huma meħtieġa 
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-UE. Id-
Direttiva 2008/106/KE għandha tiġi 
emendata sussegwentement sabiex 
tirrifletti l-Emendi ta’ Manila.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-differenza bejn il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2008/106/KE u d-Direttiva 
2005/36/KE għandu jkun iċċarat.
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Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fil-Konferenza ta’ Manila, l-Istati 
Partijiet kellhom l-intenzjoni, fost affarijiet 
oħra, li jistabbilixxu limiti oġġettivi għall-
eċċezzjonijiet għas-siegħat minimi ta’ 
mistrieħ għall-persunal tal-għassa u l-
baħħara b’kompiti magħżula relatati mas-
sikurezza, is-sigurtà u l-prevenzjoni tat-
tniġġis. Dispożizzjonijiet ġodda bħal dawn
għandhom ukoll jiġu integrati fil-liġi tal-
UE. Madankollu, huma għandhom 
jirrispettaw id-dispożizzjonijiet dwar is-
siegħat ta' mistrieħ applikabbli għall-
baħħara skont id-Direttivi tal-
Kunsill 1999/63/KE tal-21 ta' Ġunju 1999 
u 2009/13/KE tas-16 ta' Frar 2009. Barra 
minn hekk, il-fakultà tal-awtorizzazzjoni 
tal-eċċezzjonijiet għandha tkun limitata
f’termini ta’ tul massimu, frekwenza u 
kamp ta' applikazzjoni. Id-
dispożizzjonijiet relatati ma’ dan 
għandhom ikunu introdotti fid-direttiva.

(5) Is-sħab soċjali qablu dwar is-sigħat 
minimi ta' mistrieħ applikabbli għall-
baħħara u ġiet adottata d-Direttiva tal-
Kunsill 1999/63/KE biex jiġi implimentat 
dan il-ftehim. Id-Direttiva 1999/63/KE 
tippermetti wkoll il-possibilità li tawtorizza 
eċċezzjonijiet għas-sigħat minimi ta' 
mistrieħ għall-baħħara.  Fil-Konferenza 
ta’ Manila, l-Istati Partijiet kellhom l-
intenzjoni, fost affarijiet oħra, li 
jistabbilixxu limiti oġġettivi għall-
eċċezzjonijiet għas-sigħat minimi ta’ 
mistrieħ għall-persunal tal-għassa u l-
baħħara b’kompiti magħżula relatati mas-
sikurezza, is-sigurtà u l-prevenzjoni tat-
tniġġis bl-għan li tiġi evitata l-għeja. 
Dawn id-dispożizzjonijiet ġodda 
għandhom ukoll jiġu integrati fil-liġi tal-
UE b'mod li jiżguraw il-koerenza mad-
Direttiva 1999/63/KE kif emendata mid-
Direttiva 2009/13/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Eċċezzjonijiet possibbli provduti fid-Direttiva 2008/106/KE għandhom jirrispettaw id-
dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttiva 1999/63/KE, li timplimenta ftehim bejn is-sħab soċjali 
Ewropej.

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-istatistika disponibbli dwar il-
baħħara Ewropej mhijiex kompluta u ħafna 
drabi mhijiex preċiża, li jrendi t-tfassil tal-
politika f’dan is-settur delikat iżjed diffiċli. 
Dejta dettaljata dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-

(7) L-istatistika disponibbli dwar il-
baħħara Ewropej mhijiex kompluta u ħafna 
drabi mhijiex preċiża, li jrendi t-tfassil tal-
politika f’dan is-settur delikat iżjed diffiċli. 
Dejta dettaljata dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-
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baħħara ma tistax issolvi kompletament il-
problema iżda din żgur għandha tgħin. 
Taħt il-Konvenzjoni STCW l-Istati Partijiet 
huma obbligati jżommu reġistri taċ-
ċertifikati u l-approvazzjonijiet kollha u 
tar-rivalidazzjonijiet rilevanti jew miżuri 
oħra li jaffettwawhom (ir-
Regolament I/2(14)). L-Istati Membri, taħt 
l-Artikolu 11(4) tad-Direttiva 2008/106, 
għandhom l-obbligu li jżommu reġistru 
taċ-ċertifikati u l-approvazzjonijiet 
maħruġa. Sabiex tinikiseb stampa kemm 
jista’ jkun kompleta tas-sitwazzjoni tal-
impjiegi fl-Ewropa, l-Istati Membri 
għandhom ikunu meħtieġa jibagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni magħżula li 
diġà tinsab fir-reġistri tagħhom taċ-
ċertifikati tal-baħħara. Din l-informazzjoni 
għandha tintuża għal skopijiet statistiċi u 
tkun konformi mar-rekwiżiti tal-
protezzjoni tad-dejta tal-Unjoni.
Dispożizzjoni għal dan il-għan għandha 
tiġi introdotta fid-Direttiva 2008/106/KE.

baħħara ma tistax issolvi kompletament il-
problema iżda din żgur għandha tgħin. 
Taħt il-Konvenzjoni STCW l-Istati Partijiet 
huma obbligati jżommu reġistri taċ-
ċertifikati u l-approvazzjonijiet kollha u 
tar-rivalidazzjonijiet rilevanti jew miżuri 
oħra li jaffettwawhom (ir-
Regolament I/2(14)). L-Istati Membri, taħt 
l-Artikolu 11(4) tad-
Direttiva 2008/106/KE, għandhom l-
obbligu li jżommu reġistru taċ-ċertifikati u 
l-approvazzjonijiet maħruġa. Sabiex 
tinikiseb stampa kemm jista’ jkun 
kompleta tas-sitwazzjoni tal-impjiegi fl-
Ewropa, l-Istati Membri għandhom ikunu 
meħtieġa jibagħtu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni magħżula li diġà tinsab fir-
reġistri tagħhom taċ-ċertifikati tal-baħħara. 
Din l-informazzjoni għandha tkun limitata 
għal dak li hu meħtieġ biex tippermetti 
tfassil ta' politika bbażat fuq l-evidenza, 
għandha tintuża biss għal skopijiet statistiċi 
u għandha tkun miġbura, maħżuna u 
analizzata f'konformità sħiħa mar-
rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tat-trażmissjoni tad-dejta lill-Kummissjoni Ewropea għandu jkun ċar, anke sabiex 
ikun hemm applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex tinġabar dejta dwar il-
professjoni tat-tbaħħir b’mod konsistenti 
mal-evoluzzjoni ta’ din tal-aħħar u tat-
tekonoloġija, is-setgħa li tadotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

(8) Sabiex tinġabar dejta dwar il-
professjoni tat-tbaħħir b’mod konsistenti 
mal-evoluzzjoni ta’ din tal-aħħar u tat-
tekonoloġija, is-setgħa li tadotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
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fir-rigward tal-adattamenti tal-Anness V 
għad-Direttiva 2008/106/KE. Dawk l-atti 
delegati għandhom jirrigwardaw, b’mod 
partikolari, il-kontenut tal-informazzjoni 
dwar l-approvazzjonijiet, dwar iċ-
ċertifikati ta’ kompetenza jew profiċjenza u 
dwar l-għadd u d-dettalji ta' baħħara li ċ-
ċertifikati tagħhom inħarġu jew ġew 
approvati, filwaqt li jitqiesu s-salvagwardji 
fuq il-protezzjoni tad-dejta indikata fl-
imsemmi Anness. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati biex tistabbilixxi 
miżuri għall-ġbir, il-ħżin u l-analiżi ta' din 
it-tip ta' informazzjoni statistika mill-Istati 
Membri bil-ħsieb li jiġu ssodisfati ħtiġijiet 
statistiċi ġodda dwar il-baħħara, u bil-ħsieb 
li tinġabar informazzjoni aġġornata u 
konsistenti mar-realtà. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
espert. Il-Kummissjoni, meta tipprepara u 
tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

fir-rigward tal-adattamenti tal-Anness V 
għad-Direttiva 2008/106/KE. Dawk l-atti 
delegati għandhom jirrigwardaw, b’mod 
partikolari, dispożizzjonijiet ta' 
aġġornament dwar il-kontenut tal-
informazzjoni dwar l-approvazzjonijiet, 
dwar iċ-ċertifikati ta’ kompetenza jew 
profiċjenza u dwar l-għadd u d-dettalji ta' 
baħħara li ċ-ċertifikati tagħhom inħarġu 
jew ġew approvati, filwaqt li jitqiesu s-
salvagwardji fuq il-protezzjoni tad-dejta 
indikata fl-imsemmi Anness. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati biex tistabbilixxi 
miżuri għall-ġbir, il-ħżin u l-analiżi ta' din 
it-tip ta' informazzjoni statistika mill-Istati 
Membri bil-ħsieb li jiġu ssodisfati ħtiġijiet 
statistiċi ġodda dwar il-baħħara, u bil-ħsieb 
li tinġabar informazzjoni aġġornata u 
konsistenti mar-realtà. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
espert. Il-Kummissjoni, meta tipprepara u 
tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Atti ddelegati għandhom ikunu limitati għal dak li hu meħtieġ biex is-sistema tal-
informazzjoni tinżamm aġġornata mal-evoluzzjoni tas-settur tal-baħħara.

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 − punt d (ġdid)
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 1 – punt 41a (ġdid)

Test propost mill-
Kummissjoni

Emenda

41a. "baħħar ordinarju 
elettrotekniku" tfisser baħħar 
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kwalifikat skont id-dispożizzjonijiet tal-
Kapitolu III tal-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ tiddaħħal definizzjoni ta' "baħħar elettrotekniku" bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-
Kapitlu III tal-Anness I.

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt f − parti introduttorja
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 5 – paragrafu 11 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Kull kandidat għaċ-ċertifikazzjoni 
għandu jipprovdi evidenza sodisfaċenti:

11. Il-kandidati għaċ-ċertifikazzjoni 
għandhom jipprovdu evidenza 
sodisfaċenti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forma fil-plural għandha tkun ippreferuta, għax din tinkludi kemm il-kandidati maskili u 
kemm dawk femminili u, f'dan ir-rigward, tevita nuqqasijiet ta' ftehim li jistgħu jkunu 
possibbli f'verżjonijiet lingwistiċi fil-forma singulari.

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt f
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 5 – paragrafu 11 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tal-identità tiegħu; (a) tal-identità tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forma fil-plural għandha tkun ippreferuta, għax din tinkludi kemm il-kandidati maskili u 
kemm dawk femminili u, f'dan ir-rigward, tevita nuqqasijiet ta' ftehim li jistgħu jkunu 
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possibbli f'verżjonijiet lingwistiċi fil-forma singulari.

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt f
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 5 – paragrafu 11 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li l-età tiegħu mhijiex inqas minn dik 
stipulata fir-regolamenti elenkati fl-
Anness I rilevanti għaċ-ċertifikat li saret 
applikazzjoni għalih;

(b) li l-età tagħhom mhijiex inqas minn dik 
stipulata fir-regolamenti elenkati fl-
Anness I rilevanti għaċ-ċertifikat li saret 
applikazzjoni għalih;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forma fil-plural għandha tkun ippreferuta, għax din tinkludi kemm il-kandidati maskili u 
kemm dawk femminili u, f'dan ir-rigward, tevita nuqqasijiet ta' ftehim li jistgħu jkunu 
possibbli f'verżjonijiet lingwistiċi fil-forma singulari.

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt f
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 5 – paragrafu 11 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jissodisfa l-istandards ta’ idoneità 
medika, speċifikati fit-Taqsima A-I/9 tal-
Kodiċi STCW;

(c) li jissodisfaw l-istandards preskritti ta’ 
idoneità medika kif applikabbli għad-
dmirijiet speċifiċi li jridu jitwettqu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forma fil-plural għandha tkun ippreferuta, għax din tinkludi kemm il-kandidati maskili u 
kemm dawk femminili u, f'dan ir-rigward, tevita nuqqasijiet ta' ftehim li jistgħu jkunu 
possibbli f'verżjonijiet lingwistiċi fil-forma singulari. Barra minn hekk, jeħtieġ jiġi enfasizzat 
li l-idoneità medika tista' biss tiġi aċċertata b'referenza għad-dmirijiet speċifiċi li jridu 
jitwettqu.



PE480.883v02-00 10/19 PA\895268MT.doc

MT

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt f
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 5 – paragrafu 11 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li jissodisfa l-istandards ta’ kompetenza 
stipulati fir-regolamenti elenkati fl-
Anness I għall-kapaċitajiet, il-funzjonijiet u 
l-livelli li jridu jiġu identifikati fl-
approvazzjoni taċ-ċertifikat.

(e) li jissodisfaw l-istandards ta’ 
kompetenza stipulati fir-regolamenti 
elenkati fl-Anness I għall-kapaċitajiet, il-
funzjonijiet u l-livelli li jridu jiġu 
identifikati fl-approvazzjoni taċ-ċertifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forma fil-plural għandha tkun ippreferuta, għax din tinkludi kemm il-kandidati maskili u 
kemm dawk femminili u, f'dan ir-rigward, tevita nuqqasijiet ta' ftehim li jistgħu jkunu 
possibbli f'verżjonijiet lingwistiċi fil-forma singulari.

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a – punt i
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-attivitajiet kollha ta’ taħriġ, 
valutazzjoni tal-kompetenza, 
ċertifikazzjoni, inklużi ċertifikazzjoni 
medika, approvazzjoni u rivalidazzjoni 
mwettqa minn aġenziji jew entitajiet mhux 
tal-gvern taħt l-awtorità tiegħu huma 
monitorjati kontinwament permezz ta’ 
sistema ta’ standards tal-kwalità sabiex tiġi 
żgurata l-kisba ta’ għanijiet definiti, inklużi 
dawk li jikkonċernaw il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-istrutturi u l-valutaturi;'.

(a) l-attivitajiet kollha ta’ taħriġ, 
valutazzjoni tal-kompetenza, 
ċertifikazzjoni, inklużi ċertifikazzjoni 
medika, approvazzjoni u rivalidazzjoni 
mwettqa minn aġenziji jew entitajiet mhux 
tal-gvern taħt l-awtorità tiegħu huma 
monitorjati kontinwament permezz ta’ 
sistema ta’ standards tal-kwalità sabiex tiġi 
żgurata l-kisba ta’ għanijiet definiti, inklużi 
dawk li jikkonċernaw il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-istrutturi u l-valutaturi, bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet tat-taqsimiet A-
I/6 u A-I/8 tal-Kodiċi STCW;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan il-punt jirriproduċi t-test tar-Regolament I/8 tal-Konvenzjoni STCW u ta' min ifakkar li t-
taqsimiet relevanti tal-Parti A tal-Kodiċi STCW japplikaw.

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a – punt -ia (ġdid)
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) il-punt (b) jiġi sostitwit b’li ġej:
"(b) fejn aġenziji jew entitajiet 
governattivi iwettqu dawn l-attivitajiet, 
ikun hemm sistema ta’ standards tal-
kwalità bi qbil mad-dispożizzjonijiet tat-
taqsimiet A-I/6 u A-I/8 tal-Kodiċi 
STCW;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt jirriproduċi t-test tar-Regolament I/8 tal-Konvenzjoni STCW u ta' min ifakkar li t-
taqsimiet relevanti tal-Parti A tal-Kodiċi STCW japplikaw.

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a – punt ii
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-għanijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-
istandards tal-kwalità relatati tal-
kompetenza li jridu jinkisbu huma definiti 
f’mod ċar u l-livelli ta’ għarfien, fehim u 
ħiliet xierqa għall-eżaminazzjonijiet u l-
valutazzjonijiet meħtieġa taħt il-
Konvenzjoni STCW għandhom jiġu
identifikati. L-għanijiet u l-istandards tal-
kwalità relatati jistgħu jiġu speċifikati 
separatament għal korsijiet u programmi 

(c) l-għanijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-
istandards tal-kwalità relatati tal-
kompetenza li jridu jinkisbu huma definiti 
f’mod ċar u l-livelli ta’ għarfien, fehim u 
ħiliet xierqa għall-eżaminazzjonijiet u l-
valutazzjonijiet meħtieġa taħt il-
Konvenzjoni STCW ikunu identifikati.
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ta’ taħriġ differenti u għandhom ikopru l-
amministrazzjoni tas-sistema ta’ 
ċertifikazzjoni;'.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħħar sentenza tista' titħassar billi l-istess idea iddaħħlet fl-Artikolu 10(1)(d) tad-Direttiva 
2008/106/KE.

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a – punt -ii a (ġdid)
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii a) żdied is-subparagrafu 2a li ġej:
"L-istandards ta' kwalità u s-sistemi ta' 
standards tal-kwalità msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom jiġu żviluppati u 
implimentati filwaqt li titqies, fejn 
applikabbli, ir-Rakkomandazzjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2009 dwar it-twaqqif ta' 
Qafas Ewropew ta' Referenza ta' 
Assigurazzjoni tal-Kwalità għal 
Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali 
adottata mill-Istati Membri."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi assigurata l-konsistenza mal-leġiżlazzjoni relevanti tal-UE fil-qasam tal-
assigurazzjoni tal-kwalità għal edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali.

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
standards ta’ idoneità medika għall-
baħħara u proċeduri għall-ħruġ ta’ 
ċertifikat mediku skont id-dispożizzjonijiet 
ta’ dan l-Artikolu u t-Taqsima A-I/9 tal-
Kodiċi STCW.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
standards ta’ idoneità medika għall-
baħħara u proċeduri għall-ħruġ ta’ 
ċertifikat mediku skont id-dispożizzjonijiet 
ta’ dan l-Artikolu u t-Taqsima A-I/9 tal-
Kodiċi STCW. Il-gwida mogħtija fit-
taqsima B-I/9 tal-Kodiċi STCW għandha 
wkoll titqies meta jitwaqqfu l-istandards 
mediċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm mhux obbligatorja għall-partijiet tal-Konvenzjoni STCW, it-Taqsima B-I/9 tal-
Kodiċi STCW tagħti gwida ferm utli u relevanti għat-twaqqif tal-istandards mediċi.

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 – parti intraduttorja
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 11 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull kandidat għaċ-ċertifikazzjoni 
għandu:

4. Il-kandidati għaċ-ċertifikazzjoni medika
għandhom:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forma fil-plural għandha tkun ippreferuta, għax din tinkludi kemm il-kandidati maskili u 
kemm dawk femminili u, f'dan ir-rigward, tevita nuqqasijiet ta' ftehim li jistgħu jkunu 
possibbli f'verżjonijiet lingwistiċi fil-forma singulari. Barra minn hekk, il-kelma "medika" 
għandha tiddaħħal minħabba ċ-ċarezza.

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jipprovdi prova sodisfaċenti tal-identità 
tiegħu; kif ukoll

(b) jipprovdu prova sodisfaċenti tal-identità 
tagħhom; kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forma fil-plural għandha tkun ippreferuta, għax din tinkludi kemm il-kandidati maskili u 
kemm dawk femminili u, f'dan ir-rigward, tevita nuqqasijiet ta' ftehim li jistgħu jkunu 
possibbli f'verżjonijiet lingwistiċi fil-forma singulari.

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jilħaq l-istandards tal-
idoneità medika stabbiliti mill-
Istat Membru konċernat.

(c) jilħaq l-istandards tal-
idoneità medika stabbiliti mill-
Istat Membru konċernat kif 
applikabbli għad-dmirijiet 
speċifiċi li jridu jitwettqu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jiġi enfasizzat li l-idoneità medika tista' biss tiġi aċċertata b'referenza għad-dmirijiet 
speċifiċi li jridu jitwettqu.

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jistabbilixxu u jinfurzaw perjodi ta’ 
mistrieħ għall-persunal tal-għassa u dawk li 
d-dmirijiet tagħhom jinvolvu dmirijiet 

(a) jistabbilixxu u jinfurzaw perjodi ta’ 
mistrieħ għall-persunal tal-għassa u dawk li 
d-dmirijiet tagħhom jinvolvu dmirijiet 
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magħżula ta’ sikurezza, sigurtà u 
prevenzjoni ta’ tniġġis skont il-paragrafi 3 
sa 15;

magħżula ta’ sikurezza, sigurtà u 
prevenzjoni ta’ tniġġis skont il-paragrafi 3 
sa 13;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żball fir-referenza ta' paragrafi relevanti li jrid jiġi kkoreġut.

Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-rekwiżiti għall-perjodi ta’ mistrieħ 
stipulati fil-paragrafi 4 u 5 jistgħu ma 
jinżammux f’każ ta’ emerġenza jew ta’ 
drill jew kundizzjonijiet oħra operattivi 
eċċezzjonali. Is-sejħiet tal-miġemgħa, id-
drills għat-tifi tan-nar u ta' salvataġġ bid-
dgħajjes, u drills preskritti minn liġijiet u 
regolamenti nazzjonali u minn strumenti 
internazzjonali, għandhom jitwettqu b’mod 
li jimminimizza t-tfixkil tal-perjodi ta’ 
mistrieħ u ma jwassalx għall-għeja.

6. Ir-rekwiżiti għall-perjodi ta’ mistrieħ 
stipulati fil-paragrafi 4 u 5 jistgħu ma 
jinżammux f’każ ta’ emerġenza jew 
kundizzjonijiet oħra operattivi 
eċċezzjonali. Is-sejħiet tal-miġemgħa, id-
drills għat-tifi tan-nar u ta' salvataġġ bid-
dgħajjes, u drills preskritti minn liġijiet u 
regolamenti nazzjonali u minn strumenti 
internazzjonali, għandhom jitwettqu b’mod 
li jimminimizza t-tfixkil tal-perjodi ta’ 
mistrieħ u ma jwassalx għall-għeja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Konvenzjoni STCW ma jinkludix drills.

Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 15 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. B’kunsiderazzjoni xierqa għall-
prinċipji ġenerali tal-protezzjoni tas-saħħa 

11. Eċċezzjonijiet għas-sigħat ta' mistrieħ 
meħtieġa provduti fil-paragrafi 4 u 5 
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u s-sikurezza tal-ħaddiema, l-Istati Membri 
jistgħu jawtorizzaw jew jirreġistraw 
ftehimiet kollettivi li jippermettu 
eċċezzjonijiet għas-siegħat meħtieġa ta’ 
mistrieħ fil-paragrafu 4(b) u 5 sakemm dak 
il-perjodu ta’ mistrieħ ma jkunx inqas 
minn 70 siegħa fi kwalunkwe perjodu ta’ 
7 ijiem. Tali eċċezzjonijiet għandhom, 
skont id-Direttiva 1999/63/KE, sa fejn hu 
possibbli, isegwu l-istandards stipulati iżda 
jistgħu jqisu perjodi ta’ liv aktar frekwenti 
jew aktar twal, jew l-għoti ta’ liv 
kumpensatorju u għandhom, b’mod ekwu u 
sa fejn hu possibbli, iqisu l-gwida dwar il-
prevenzjoni tal-għeja stipulata fit-
Taqsima B-VIII/1 tal-Kodiċi STCW.

għall-baħħara tal-għassa u l-baħħara 
b’kompiti magħżula relatati mas-
sikurezza, is-sigurtà u l-prevenzjoni tat-
tniġġis jistgħu jingħataw bi qbil mad-
Direttiva 1999/63/KE. B’kunsiderazzjoni 
xierqa għall-prinċipji ġenerali tal-
protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-
ħaddiema, l-Istati Membri jista' jkollhom 
liġijiet nazzjonali, regolamenti jew 
proċedura għall-awtorità kompetenti biex 
tawtorizza jew tirreġistra ftehimiet 
kollettivi li jippermettu eċċezzjonijiet 
għas-sigħat meħtieġa ta’ mistrieħ fil-
paragrafu 4(b) u 5 sakemm dak il-perjodu 
ta’ mistrieħ . Tali eċċezzjonijiet għandhom, 
sa fejn hu possibbli, isegwu l-istandards 
stipulati iżda jistgħu jqisu perjodi ta’ liv 
aktar frekwenti jew aktar twal, jew l-għoti 
ta’ liv kumpensatorju għall-baħħara tal-
għassa jew baħħara li jaħdmu abbord 
bastimenti fuq vjaġġi qosra. Madankollu, 
sabiex jiġi evitat il-periklu tal-għeja, ma 
jistgħux jingħataw eċċezzjonijiet għas-
sigħat minimi ta' mistrieħ provduti fil-
paragrafu 4(a) u eċċezzjonijiet għas-
sigħat ta' mistrieħ meħtieġa fil-paragrafi 
4(b) u 5 għandhom jirrispettaw il-limiti 
stabbiliti fil-paragrafi 12 u 13. Dawn l-
eċċezzjonijiet għandhom, b’mod ekwu u sa 
fejn hu possibbli, iqisu l-gwida dwar il-
prevenzjoni tal-għeja stipulata fit-
Taqsima B-VIII/1 tal-Kodiċi STCW.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Eċċezzjonijiet possibbli provduti fid-Direttiva 2008/106/KE għandhom jirrispettaw id-
dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttiva 1999/63/KE, li timplimenta ftehim bejn is-sħab soċjali 
Ewropej u għandha tiġi żgurata konsistenza mal-leġiżlazzjoni tal-UE.. Għandu jkun ċar li, 
filwaqt li għandha tiġi aċċettata l-awtonomija tas-sħab soċjali fil-livell tal-UE u dak 
nazzjonali, huma meħtieġa limiti oġġettivi għas-sigħat minimi ta' mistrieħ tal-baħħara 
b'responsabilitajiet speċjali bil-għan li tiġi evitata l-għeja.

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
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Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 15 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. L-eċċezzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 11 għall-perjodu ta’ mistrieħ ta’ 
kull ġimgħa pprovdut fil-paragrafu 4(b) ma 
għandhomx ikunu permessi għal aktar 
minn ġimagħtejn konsekuttivi. L-intervalli 
bejn żewġ perjodi ta’ eċċezzjonijiet abbord 
ma għandhomx ikunu anqas mit-tul tal-
eċċezzjoni għal darbtejn.

12. L-eċċezzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 11 għall-perjodu ta’ mistrieħ 
minimu ta’ kull ġimgħa pprovdut fil-
paragrafu 4(b) għandu jkun permess għal 
mhux aktar minn ġimagħtejn konsekuttivi 
u dment li l-perjodu minimu ta' mistrieħ 
ma jkunx anqas minn 70 siegħa fuq 
kwalunkwe perjodu ta' 7 ijiem. Barra 
minn hekk, l-intervalli bejn żewġ perjodi 
ta’ eċċezzjonijiet abbord ma għandhomx 
ikunu anqas mit-tul tal-eċċezzjoni għal
darbtejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konformi mal-emenda 21. Barra minn hekk, iċ-ċarezza tat-test għandha 
tittejjeb.

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 15 – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Fil-qafas ta' eċċezzjonijiet possibbli 
għall-paragrafu 5 msemmija fil-
paragrafu 11, is-siegħat ta’ mistrieħ li 
hemm provvediment għalihom fil-
paragrafu 4(a) jista' jinqasmu f'mhux iktar 
minn tliet perjodi, li wieħed minnhom 
għandu jkun tal-inqas 6 siegħat fit-tul u l-
ebda wieħed miż-żewġ perjodi l-oħra ma 
għandhom ikunu ta' tul inqas minn siegħa. 
L-intervalli bejn perjodi konsekuttivi ta’ 
mistrieħ ma għandhomx ikunu ta’ aktar 
minn 14-il siegħa. L-eċċezzjonijiet ma 
għandhomx jestendu għal aktar minn żewġ 
perjodi ta’ 24 siegħa fi kwalunkwe perjodu 

13. Fil-qafas ta' eċċezzjonijiet possibbli 
għall-paragrafu 5 msemmija fil-
paragrafu 11, is-sigħat minimi ta’ mistrieħ 
fi kwalunkwe perjodu ta' 24 siegħa li 
hemm provvediment għalihom fil-
paragrafu 4(a) jistgħu jinqasmu f'mhux 
iktar minn tliet perjodi ta' mistrieħ, li 
wieħed minnhom għandu jkun tal-inqas 
6 sigħat fit-tul u l-ebda wieħed miż-żewġ 
perjodi l-oħra ma għandhom ikunu ta' tul 
inqas minn siegħa. L-intervalli bejn perjodi 
konsekuttivi ta’ mistrieħ ma għandhomx 
ikunu ta’ aktar minn 14-il siegħa. L-
eċċezzjonijiet ma għandhomx jestendu 
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ta’ 7 ijiem. għal aktar minn żewġ perjodi ta’ 24 siegħa 
fi kwalunkwe perjodu ta’ 7 ijiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi konformi mal-emendi 21 u 22. Barra minn hekk, iċ-ċarezza tat-test għandha 
tittejjeb.

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 25a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27a 
sabiex tistabbilixxi miżuri xierqa għall-
ġbir, il-ħżin u l-analiżi ta’ din l-
informazzjoni.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27a 
sabiex tistabbilixxi miżuri xierqa għall-
ġbir, il-ħżin u l-analiżi ta’ din l-
informazzjoni f'konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti tal-protezzjoni tad-dejta permezz 
tal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE. Fejn 
hu possibbli, l-informazzjoni għandha 
tkun komunikata, miġbura, maħżuna u 
analizzata f'format anonimu; l-istess 
japplika għad-disseminazzjoni tar-riżultati 
tal-analiżi ibbażata fuq dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jiġi enfasizzat ir-rispett meħtieġ għas-salvagwardji tal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17
Direttiva 2008/106/KE
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati li jemendaw l-
Anness V għal din id-Direttiva fir-rigward 

'Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati li jemendaw l-
Anness V għal din id-Direttiva fir-rigward 
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ta' kontenut u dettalji speċifiċi u rilevanti 
tal-informazzjoni li teħtieġ tiġi rrappurtata 
mill-Istati Membri, filwaqt li jitqiesu s-
salvagwardji fuq il-protezzjoni tad-dejta, 
skont l-Artikolu 27a.'.

ta' kontenut u dettalji speċifiċi u rilevanti 
tal-informazzjoni li teħtieġ tiġi rrappurtata 
mill-Istati Membri, filwaqt li jiġu rispettati
s-salvagwardji fuq il-protezzjoni tad-dejta, 
stabbiliti mill-leġiżlazzjoni applikabbli tal-
UE, skont l-Artikolu 27a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jiġi enfasizzat ir-rispett meħtieġ għas-salvagwardji tal-protezzjoni tad-dejta.


