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EMENDI 001-029 
mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Rapport
Izaskun Bilbao Barandica A8-0168/2017
Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn 
portijiet tal-Istati Membri

Proposta għal direttiva (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

_____________________________________________________________

Emenda1

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Matul dawn l-aħħar 17-il sena, sar 
progress teknoloġiku ewlieni fil-mezzi ta' 
komunikazzjoni u ħażna tad-dejta tal-
movimenti tal-vapuri li jippermetti l-użu ta' 
sistemi ta' identifikazzjoni awtomatiċi 
(AIS) abbord vapuri għal monitoraġġ aħjar 
tal-vapuri. Bħala riżultat, l-ispejjeż relatati 
tat-tagħmir biex jitwettqu dawn il-
funzjonijiet tnaqqsu b'mod sinifikanti. 
Numru ta' sistemi obbligatorji ta' rapportar 
ta' bastimenti ġew stabbiliti matul il-kosta 
tal-Ewropa, skont ir-regoli rilevanti 
adottati mill-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali (IMO). Id-dritt tal-Unjoni u 
l-liġi nazzjonali jiżguraw li l-vapuri 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-rapportar 
fis-seħħ taħt dawk is-sistemi.

(3) Matul dawn l-aħħar 17-il sena, sar 
progress teknoloġiku ewlieni fil-mezzi ta' 
komunikazzjoni u ħażna tad-data tal-
movimenti tal-vapuri li jippermetti l-użu ta' 
sistemi ta' identifikazzjoni awtomatiċi 
(AIS) abbord vapuri għal monitoraġġ aħjar 
tal-vapuri. Bħala riżultat, l-ispejjeż relatati 
tat-tagħmir biex jitwettqu dawn il-
funzjonijiet tnaqqsu b'mod sinifikanti. Tul 
il-kosti tal-Ewropa ġew stabbiliti numru 
ta' sistemi obbligatorji ta' rappurtar ta' 
bastimenti, skont ir-regoli rilevanti adottati 
mill-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali (IMO). Id-dritt tal-Unjoni u 
l-liġi nazzjonali jiżguraw li l-vapuri 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-rappurtar 
fis-seħħ taħt dawk is-sistemi. Issa jenħtieġ 
li jsir progress fir-rigward tal-
innovazzjoni teknoloġika, billi wieħed 
jibni fuq ir-riżultati miksuba s'issa u billi 
jiġi żgurat li tibqa' tinżamm dejjem in-
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newtralità.

Emenda2

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-ġbir, it-trażmissjoni u l-
kondiviżjoni tad-data relatata mal-vapuri 
ġew permessi, issimplifikati u armonizzati 
min-National Single Window imsemmi 
fid-Direttiva 2010/65/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill17 u s-SafeSeaNet 
imsemmi fid-Direttiva 2002/59/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill18. L-
informazzjoni dwar il-persuni abbord 
meħtieġa mid-Direttiva 98/41/KE għandha 
għalhekk tiġi rreġistrata fin-National 
Single Window li fil-każ ta' emerġenza jew 
inċident tippermetti li d-dejta tkun 
disponibbli faċilment għall-awtorità 
kompetenti.

(4) Il-ġbir, it-trażmissjoni u l-
kondiviżjoni tad-data relatata mal-vapuri 
ġew permessi, issimplifikati u armonizzati 
mit-Tieqa Unika Nazzjonali (National 
Single Window) imsemmija fid-Direttiva 
2010/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill17 u s-SafeSeaNet imsemmi fid-
Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill18. L-informazzjoni 
dwar il-persuni abbord meħtieġa mid-
Direttiva 98/41/KE għandha għalhekk tiġi 
rreġistrata fit-Tieqa Unika Nazzjonali li 
fil-każ ta' emerġenza jew inċident 
tippermetti li d-data tkun disponibbli 
faċilment għall-awtorità kompetenti. Dik 
id-data għandha tintuża biss għall-iskop 
tas-sikurezza tal-passiġġieri u tiġi ttrattata 
skont id-dritt tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-data u l-privatezza.

_________________ _________________
17 Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 2010/65/UE tal-
20 ta' Ottubru 2010 dwar il-formalitajiet ta' 
rappurtar għal bastimenti li jaslu fi u/jew 
jitilqu minn portijiet tal-Istati Membri u li 
tħassar id-Direttiva 2002/6/KE (ĠU L 283, 
29.10.2010, p. 1).

17 Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 2010/65/UE tal-
20 ta' Ottubru 2010 dwar il-formalitajiet ta' 
rappurtar għal bastimenti li jaslu fi u/jew 
jitilqu minn portijiet tal-Istati Membri u li 
tħassar id-Direttiva 2002/6/KE (ĠU L 283, 
29.10.2010, p. 1).

18 Id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema 
għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar 
it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità u li 
tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/75/KEE 
(ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10).

18 Id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema 
għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar 
it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità u li 
tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/75/KEE 
(ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10).
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Bl-għan li tiġi żgurata l-konformità 
mal-prinċipju tal-proporzjonalità, operaturi 
iżgħar li għadhom ma jużawx in-National 
Single Window u li joperaw l-aktar fuq 
vjaġġi domestiċi qosra ħafna taħt l-20 mil 
nawtiku (jiġifieri għandhom l-obbligu li 
jirreġistraw in-numru ta' persuni abbord 
biss), għandu jkollhom l-għażla fir-
rigward tal-mezzi biex jagħmlu dan in-
numru disponibbli permezz tan-National 
Single Window jew l-AIS.

(5) Bl-għan li tiġi żgurata l-konformità 
mal-prinċipju tal-proporzjonalità, operaturi 
iżgħar li għadhom ma jużawx it-Tieqa 
Unika Nazzjonali u li joperaw l-aktar fuq 
vjaġġi domestiċi qosra ħafna taħt l-20 mil 
nawtiku (jiġifieri huma għandhom l-
obbligu li jirreġistraw in-numru ta' persuni 
abbord biss), jenħtieġ li jkollhom l-għażla 
fir-rigward tal-mezzi biex jagħmlu dan in-
numru disponibbli, kemm permezz tat-
Tieqa Unika Nazzjonali, l-AIS jew 
sistema elettronika oħra approvata mill-
Istat Membru.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat b'mod ċar min eżatt għandu jittrażmetti d-data permezz tat-Tieqa 
Unika Nazzjonali jew permezz tal-AIS. L-għażla l-ġdida ta' sistema elettronika approvata 
minn Stat Membru ġiet inkluża għall-operaturi ta' rotot qosra li ma jistgħu jużaw l-ebda 
waħda miż-żewġ għażliet l-oħra peress li jekk jagħmlu hekk dan ikun joħolqilhom problemi 
ta' organizzazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tas-sikurezza u s-salvataġġ tal-persuni.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-progress li jsir fl-iżvilupp ta' 
twieqi uniċi nazzjonali għandu jitqies 
bħala bażi ideali għat-tranżizzjoni lejn 
Tieqa uniku Ewropea fil-futur.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
iżommu l-possibilitajiet eżistenti li huma 
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jbaxxu l-livell limitu ta' 20 mil nawtiku 
għar-reġistrazzjoni u r-rappurtar tal-lista 
ta' persuni abbord, inklużi l-vjaġġi fejn il-
bastimenti tal-passiġġieri li jkunu qed 
iġorru għadd kbir ta' passiġġieri jagħmlu 
waqfiet suċċessivi bejn portijiet f'distanza 
ta' inqas minn 20 mil nawtiku waqt li 
jkunu qed jagħmlu vjaġġ wieħed itwal. 
F'każijiet bħal dawn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jbaxxu l-livell 
limitu ta' 20 mil nawtiku sabiex tiġi 
rreġistrata l-informazzjoni rekwiżita minn 
din id-Direttiva għall-passiġġieri li jkunu 
telgħu abbord fl-ewwel port jew f'dawk 
intermedjarji.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex titnaqqas l-ansjetà tal-qraba 
fil-każ ta' inċident u dewmien bla bżonn fl-
għajnuna konsulari u servizzi oħra, id-dejta 
kkomunikata għandha tinkludi 
informazzjoni dwar in-nazzjonalità tal-
persuni abbord. Il-lista tal-entrati tad-dejta 
meħtieġa għal vjaġġi ta' aktar minn 20 mil 
nawtiku għandha tiġi ssimplifikata, iċċarata 
u allinjata kemm jista' jkun mar-rekwiżiti 
ta' rapportar fin-National Single Window.

(6) Biex il-qraba jiġu pprovduti 
informazzjoni affidabbli u f'waqtha fil-
każ ta' inċident, biex jitnaqqas id-dewmien 
bla bżonn fl-għajnuna konsulari u servizzi 
oħra, u biex jiġu ffaċilitati l-proċeduri ta' 
identifikazzjoni, id-data kkomunikata 
għandha tinkludi informazzjoni dwar in-
nazzjonalità tal-persuni abbord. Il-lista tal-
entrati tad-data meħtieġa għall-vjaġġi ta' 
aktar minn 20 mil nawtiku għandha tiġi 
ssimplifikata, iċċarata u allinjata kemm 
jista' jkun mar-rekwiżiti ta' rappurtar fit-
Tieqa Unika Nazzjonali.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Titqies id-disponibbiltà ta' mezzi 
elettroniċi għar-reġistrazzjoni tad-dejta u l-
fatt li d-dejta personali għandha 

(7) Titqies id-disponibbiltà ta' mezzi 
elettroniċi għar-reġistrazzjoni tad-data u l-
fatt li d-data personali għandha 
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f'kwalunkwe każ tinġabar qabel it-tluq tal-
vapur, id-dewmien ta' 30 minuta 
attwalment previst mid-Direttiva 98/41/KE 
għandu jitqies bħala massimu u użat 
f'każijiet eċċezzjonali biss.

f'kwalunkwe każ tinġabar qabel it-tluq tal-
vapur, id-dewmien ta' 30 minuta 
attwalment previst mid-Direttiva 98/41/KE 
jenħtieġ li jitqassar għal 10 minuti, jitqies 
bħala massimu u jiġi użat f'każijiet 
eċċezzjonali biss.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Wara li jkunu tlestew għalkollox il-
proċeduri ta' reġistrazzjoni, jenħtieġ li l-
passiġġieri dejjem jingħataw 
informazzjoni dwar il-miżuri ta' sikurezza 
fuq il-bastimenti u dwar l-azzjoni li 
għandha tittieħed f'każ ta' emerġenza.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Jenħtieġ li din id-Direttiva ma 
tapplikax għall-jottijiet tad-divertiment 
jew għall-biċċiet tal-baħar tad-
divertiment, inkluż meta jinkrew mingħajr 
ekwipaġġ u ma jkunux sussegwentement 
involuti f'kummerċ għall-finijiet ta' ġarr 
ta' passiġġieri.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sa fejn il-miżuri jinvolvu l-
ipproċessar ta' dejta personali, dawk 
għandhom jitwettqu skont id-dritt tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni ta' dejta 
personali20. B'mod partikolari, id-dejta 

(10) Il-miżuri previsti mid-
Direttiva 98/41/KE u d-
Direttiva 2010/65/KE jinvolvu l-
ipproċessar ta' data personali. Dan l-
ipproċessar huwa rregolat mil-liġi tal-
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personali miġbura għall-finijiet tad-
Direttiva 98/41/KE m'għandhiex tiġi 
pproċessata u użata għal kwalunkwe skop 
ieħor u m'għandhiex tinżamm aktar milli 
meħtieġ għall-finijiet tad-Direttiva 
98/41/KE kif speċifikat fiha.

Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data 
personali, b'mod partikolari r-Regolament 
(UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill20a, u r-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill20b. B'mod partikolari, jenħtieġ 
li d-data personali miġbura għall-finijiet 
tad-Direttiva 98/41/KE biex jiġu ffaċilitati 
l-operazzjonijiet ta' tfittxija u ta' salvataġġ 
u l-ġestjoni effiċjenti tal-konsegwenzi ta' 
inċident ma tiġix ipproċessata jew użata 
ulterjorment għal kwalunkwe skop ieħor u 
m'għandhiex tinżamm għal aktar żmien 
milli meħtieġ għall-finijiet speċifiċi tad-
Direttiva 98/41/KE kif speċifikat fiha. 
Jenħtieġ, għaldaqstant, li d-data personali 
tinqered awtomatikament u mingħajr 
dewmien żejjed ladarba l-vjaġġ tal-vapur 
ikun intemm għalkollox b'mod sikur jew, 
skont il-każ, meta jkunu ġew konklużi 
investigazzjoni jew proċediment 
ġudizzjarju li jsiru wara li jkunu seħħew 
xi inċident jew xi emerġenza.

__________________ __________________
20 B'mod partikolari r-Regolament (UE) 
Nru XXX/2016 ta' XXX (in-numru u d-
data għandhom jiżdiedu wara l-adozzjoni 
formali) tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali u dwar il-moviment liberu ta' 
dik id-dejta (Regolament Ġenerali dwar il-
Protezzjoni tad-Dejta) (ir-referenza għall-
ĠU għandha tiżdied wara l-adozzjoni 
formali) u r-Regolament (KE) Nru 
45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-
protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta' dejta personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-moviment liberu ta' dik id-data 
(ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

20a Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward 
tal-ipproċessar ta' data personali u dwar 
il-moviment liberu ta' tali data, u li 
jħassar id-Direttiva 95/46/KE 
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(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
20b Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 
ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Komunità u dwar il-moviment 
liberu ta' dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, 
p. 1).

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Id-data relatata man-notifika tal-
eżenzjonijiet u tat-talbiet għal derogi min-
naħa tal-Istati Membri, kif ukoll id-data 
miġbura mid-diversi servizzi ta' ġbir tad-
data, għandha tiġi armonizzata u 
kkoordinata kif meħtieġ sabiex jiġi żgurat 
li l-użu ta' tali data tkun effikaċi kemm 
jista' jkun.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi fil-livell 
internazzjonali u biex tiżdied it-
trasparenza, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-esklużjoni ta' emendi għall-
istrumenti internazzjonali mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva jekk 
meħtieġ u l-istabbiliment ta' kundizzjonijiet 
ta' aċċess għall-bażi ta' dejta miżmuma 
mill-Kummissjoni biex tospita n-notifiki 
mill-Istati Membri ta' eżenzjonijiet u talbiet 

(14) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi u l-
innovazzjoni teknoloġika fil-livell 
internazzjonali u biex tiżdied it-
trasparenza, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-esklużjoni ta' emendi għall-
istrumenti internazzjonali mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva jekk 
meħtieġ u l-istabbiliment ta' kundizzjonijiet 
ta' aċċess għall-bażi ta' data miżmuma 
mill-Kummissjoni biex tospita n-notifiki 
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għal derogi. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 
tħejjija tagħha, inkluż fil-livell espert, u li 
dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu skont 
il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. Biex tkun 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
tal-atti delegati, b'mod partikolari, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-
dokumenti kollha fl-istess waqt bħall-
esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom sistematikament aċċess 
għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

mill-Istati Membri ta' eżenzjonijiet u talbiet 
għal derogi. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 
tħejjija tagħha, inkluż fil-livell espert, u li 
dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu skont 
il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. Biex tkun 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
tal-atti delegati, b'mod partikolari, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-
dokumenti kollha fl-istess waqt bħall-
esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom sistematikament aċċess 
għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fid-dawl taċ-ċiklu sħiħ ta' 
monitoraġġ taż-żjarat tal-Aġenzija 
Ewropea għas-Sigurtà Marittima, il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-
implimentazzjoni tad-Direttiva 98/41/KE 
mhux aktar tard minn [seba' snin wara d-
data msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 3(1)] u tirrapporta dwarha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. L-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw mal-
Kummissjoni biex jiġbru l-informazzjoni 
kollha meħtieġa għal din l-evalwazzjoni.

(15) Fid-dawl taċ-ċiklu sħiħ ta' 
monitoraġġ taż-żjarat tal-Aġenzija 
Ewropea għas-Sigurtà Marittima, il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-
implimentazzjoni tad-Direttiva 98/41/KE 
mhux aktar tard minn [sentejn wara d-data 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 3(1)] u tirrapporta dwarha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. L-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw mal-
Kummissjoni biex jiġbru l-informazzjoni 
kollha meħtieġa għal din l-evalwazzjoni.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (ċ)
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 2 - inċiż 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"– "żona tal-baħar protetta" għandha 
tfisser żona tal-baħar li fiha jistgħu joperaw 
il-vapuri ta' Klassi D, elenkata skont l-
Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2009/45/KE,";

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel ma l-vapur tal-passiġġieri jitlaq, 
il-kaptan tal-vapur tal-passiġġieri għandu 
jiġi mgħarraf bin-numru ta' persuni abbord 
u dan in-numru għandu jiġi rreġistrat fis-
single window stabbilita skont l-Artikolu 5 
tad-Direttiva 2010/65/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill* inkella jsir 
disponibbli għall-awtorità nnominata 
permezz ta' Sistema ta' Identifikazzjoni 
Awtomatika.

2. Qabel ma l-vapur tal-passiġġieri jitlaq, 
il-kaptan tal-vapur tal-passiġġieri għandu 
jiġi mgħarraf bin-numru ta' persuni abbord 
u dan in-numru għandu jiġi rreġistrat fis-
single window stabbilita skont l-Artikolu 5 
tad-Direttiva 2010/65/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill* inkella jsir 
disponibbli għall-awtorità nnominata 
permezz ta' Sistema ta' Identifikazzjoni 
Awtomatika.

Sa [daħħal id-data sentejn wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva Emendatorja], 
f'każijiet fejn vjaġġ huwa ta' 20 mil 
nawtiku jew inqas, in-numru ta' persuni 
abbord jista', b'deroga mill-ewwel 
subparagrafu, jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-awtorità nnominata 
permezz ta' sistema elettronika oħra, 
dment li dik is-sistema tkun approvata 
mill-Istat Membru u kienet diġà fis-seħħ 
qabel [daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva];.

__________________________
* Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 2010/65/UE tal-20 ta' Ottubru 
2010 dwar il-formalitajiet ta' rappurtar 
għal bastimenti li jaslu fi u/jew jitilqu 

* Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 2010/65/UE tal-20 ta' Ottubru 
2010 dwar il-formalitajiet ta' rappurtar 
għal bastimenti li jaslu fi u/jew jitilqu 
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minn portijiet tal-Istati Membri u li 
tħassar id-Direttiva 2002/6/KE (ĠU L 
283, 29.10.2010, p. 1);

minn portijiet tal-Istati Membri u li 
tħassar id-Direttiva 2002/6/KE (ĠU L 
283, 29.10.2010, p. 1). 

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat b'mod ċar min eżatt għandu jittrażmetti d-data permezz tat-Tieqa 
Unika Nazzjonali jew permezz tal-AIS. L-għażla l-ġdida ta' sistema elettronika approvata 
minn Stat Membru (li diġà tinsab fis-seħħ) ġiet inkluża għall-operaturi ta' rotot qosra li ma 
jistgħu jużaw l-ebda waħda miż-żewġ għażliet l-oħra peress li jekk jagħmlu hekk dan ikun 
joħolqilhom problemi ta' organizzazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tas-sikurezza u s-
salvataġġ tal-persuni. Din l-emenda għandha l-ħsieb li tiċċara l-idea inizjali tal-emenda 10 
tal-abbozz ta' rapport.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- is-sena tat-twelid tagħhom, - id-data tat-twelid tagħhom,

Ġustifikazzjoni

Is-sena tat-twelid mhijiex data (informazzjoni) suffiċjenti biex jiġu identifikati n-nies fuq 
vapur kbir tal-passiġġieri. Ta' min iżid jgħid li d-data tat-twelid eżatta hija importanti mil-lat 
mediku fil-każ ta' tfal żgħar. Barra minn hekk, huwa rakkomandabbli li din id-data tiġi 
standardizzata mad-data li diġà hija pprovduta f'formoli oħra (Fil-formoli FAL huwa mitlub 
li tingħata d-data tat-twelid eżatta).

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– numru ta' kuntatt f'każ ta' 
emerġenza, meta jitlob hekk il-passiġġier;
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Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– fuq l-għażla tal-passiġġier, l-
informazzjoni dwar il-ħtieġa ta' kura jew 
għajnuna speċjali f'sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza.

– l-informazzjoni dwar il-ħtieġa ta' 
kura jew għajnuna speċjali li tista' tkun 
meħtieġa f'sitwazzjoni ta' emerġenza.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 98/41/KE 
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din l-informazzjoni għandha 
tinġabar qabel it-tluq u għandha tkun 
irreġistrata fis-single window stabbilita 
skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 
2010/65/UE mat-tluq tal-vapur tal-
passiġġieri imma fl-ebda każ mhux aktar 
tard minn tletin minuta wara t-tluq tiegħu.

2. Din l-informazzjoni għandha 
tinġabar qabel it-tluq u għandha tkun 
irreġistrata fit-tieqa unika stabbilita skont 
l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2010/65/UE mat-
tluq tal-vapur tal-passiġġieri imma fl-ebda 
każ mhux aktar tard minn 10 minuti wara 
t-tluq tiegħu.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dejta personali miġbura għall-
finijiet ta' din id-Direttiva m'għandhiex 
tiġi pproċessata u użata għal xi skop 
ieħor.";

3. Id-data personali miġbura għall-
finijiet ta' din id-Direttiva m'għandhiex 
tiġi pproċessata jew użata għal xi skop 
ieħor għajr għas-sikurezza tal-passiġġieri, 
għandha dejjem tiġi ġestita f'konformità 
mad-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni 
tad-data u l-privatezza, u għandha 
tinqered awtomatikament u mingħajr 
dewmien żejjed ladarba ma tkunx għadha 
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meħtieġa.";

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull kumpanija li tassumi r-responsabbiltà 
għall-operazzjoni ta' vapur tal-passiġġieri 
għandha, meta meħtieġ permezz tal-
Artikoli 4 u 5 ta' din id-Direttiva, taħtar 
reġistratur tal-passiġġieri responsabbli 
għar-reġistrazzjoni tal-informazzjoni 
msemmija f'dawk id-dispożizzjonijiet fis-
single window stabbilita skont l-Artikolu 5 
tad-Direttiva 2010/65/UE jew biex 
jagħmilha disponibbli permezz ta' Sistema 
ta' Identifikazzjoni Awtomatika.

Kull kumpanija li tassumi r-responsabbiltà 
għall-operazzjoni ta' vapur tal-passiġġieri 
għandha, meta hi meħtieġa li tirreġistra l-
informazzjoni skont l-Artikoli 4 u 5 ta' din 
id-Direttiva, taħtar reġistratur tal-
passiġġieri responsabbli għar-reġistrazzjoni 
ta' dik l-informazzjoni f'konformità ma' 
dawk l-Artikoli.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat b'mod ċar min eżatt għandu jittrażmetti d-data permezz tat-Tieqa 
Unika jew permezz tal-AIS L-għażla l-ġdida ta' sistema elettronika approvata minn Stat 
Membru (li diġà tinsab fis-seħħ) ġiet inkluża għall-operaturi ta' rotot qosra li ma jistgħu 
jużaw l-ebda waħda miż-żewġ għażliet l-oħra peress li jekk jagħmlu hekk dan ikun 
joħolqilhom problemi ta' organizzazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tas-sikurezza u s-
salvataġġ tal-persuni. Din l-emenda għandha l-ħsieb li tiċċara l-idea inizjali tal-emenda 15 
tal-abbozz ta' rapport.

Emenda22

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni personali miġbura skont l-
Artikolu 5 m'għandhiex tinżamm mill-
kumpanija għal aktar żmien milli huwa 
meħtieġ għall-għanijiet ta' din id-Direttiva 

L-informazzjoni personali miġbura skont l-
Artikolu 5 m'għandhiex tinżamm mill-
kumpanija għal aktar żmien milli huwa 
meħtieġ għall-għanijiet ta' din id-Direttiva 
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jiġifieri sal-mument li d-dejta tiġi 
rreġistrata fis-single window stabbilita 
skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 
2010/65/UE. Mingħajr preġudizzju għal 
obbligi oħra ta' rapportar, meta l-
informazzjoni ma tkunx meħtieġa aktar 
għal dan il-għan, din għandha tinqered.

jiġifieri sal-mument li d-data tiġi 
rreġistrata fis-single window stabbilita 
skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 
2010/65/UE. Mingħajr preġudizzju għal 
obbligi speċifiċi oħra ta' rappurtar skont 
id-dritt tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali, 
inkluż għal finijiet ta' statistika, ladarba l-
informazzjoni ma tkunx meħtieġa aktar 
għal dan il-għan, din għandha tinqered 
awtomatikament u mingħajr dewmien 
żejjed.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li tqis it-teknoloġija l-aktar 
avvanzata u l-ispiża tal-implimentazzjoni, 
kull kumpanija għandha timplimenta 
miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa 
sabiex tipproteġi d-data personali 
pproċessata skont l-Artikolu 5 mill-qerda 
aċċidentali jew illegali jew mit-telf 
aċċidentali, mit-tibdil, u mill-kxif jew l-
aċċess mhux awtorizzati.

Ġustifikazzjoni

L-Emenda numru 8 tal-Opinjoni tal-Kumitat LIBE adottata skont l-Artikolu 53(4). Is-sigurtà 
tad-data hija element essenzjali tad-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Il-proposta 
tal-Kummissjoni dan tirrikonoxxih billi tagħraf li ma tinkludi l-ebda garanzija rigward l-
aċċessibilità tad-data personali. Id-diċitura proposta hija meħudamid-Direttiva 
attwali 95/46/KE u l-att ta' sostituzzjoni tagħha, ir-Regolament 2016/679. L-Artikolu 11 tad-
Direttiva 98/41, li hawnhekk huwa sostitwit b'Artikolu 11 ġdid, kien fih dan l-obbligu, li hu 
mħassar fil-proposta. Għandu jerġa' jiddaħħal.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a – inċiż 1a (ġdid)
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jiddaħħal il-punt (ba) li ġej:
"(ba) L-Istati Membri li mill-portijiet 
tagħhom isalpaw il-vapuri jistgħu 
jeżentaw mill-obbligu stipulat fl-
Artikolu 4(2) lill-vapuri tal-passiġġieri li 
joperaw, esklużivament f'żoni tal-baħar 
protetti, servizzi regolari ta' anqas minn 
siegħa bejn il-portijiet ta' waqfa."

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li din id-deroga tibqa' tinżamm sabiex jiġi żgurat li r-reviżjoni tad-direttiva ma 
twassalx għal piżijiet bla bżonn għall-operaturi li joperaw servizzi regolari ta' anqas minn 
siegħa f'żoni tal-baħar protetti, kif stabbilit fid-Direttiva 98/41/KE.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta personali miġbura skont l-
Artikolu 5 m'għandhiex tinżamm mill-
Istati Membri aktar milli meħtieġ għall-
finijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri:

Id-data personali miġbura skont l-
Artikolu 5 għandha tinżamm mill-Istati 
Membri:

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għal obbligi oħra ta' 
rapportar, meta l-informazzjoni ma tkunx 
meħtieġa aktar għal dawn l-għanijiet, din 
għandha tinqered.";

Mingħajr preġudizzju għal obbligi speċifiċi 
oħra ta' rappurtar skont id-dritt tal-Unjoni 
jew il-liġi nazzjonali, inkluż għal finijiet 
ta' statistika, ladarba l-informazzjoni ma 
tkunx meħtieġa aktar għal dan il-għan, din 
għandha tinqered awtomatikament u 
mingħajr dewmien żejjed.";

Emenda 27
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 11a

1. L-ipproċessar tad-data personali 
skont din id-Direttiva għandu jsir 
f'konformità mar-Regolament 
(UE) 2016/679.
2. L-ipproċessar tad-data personali 
mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
skont din id-Direttiva, bħal pereżempju 
fit-Tieqa Unika u fis-SafeSeaNet, għandu 
jitwettaq skont ir-Regolament 
(KE) Nru 45/2001.";

Ġustifikazzjoni

L-Emenda numru 8 tal-Opinjoni tal-Kumitat LIBE adottata skont l-Artikolu 53(4). 
Konsistenza ġuridika mad-Direttiva 2010/65 li fiha wkoll dispożizzjoni simili. Din tkun 
toqgħod ukoll mal-Premessa 10. Fil-fatt it-Tieqa Unika u s-SafeSeaNet huma ġestiti mill-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 12a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa biex jiġu adottati l-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikolu 9 u 12 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' żmien indeterminat minn [id-
data tad-dħul fis-seħħ].

2. Is-setgħa biex jiġu adottati l-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikoli 9 u 12 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' 5 snin, li jistgħu jiġġeddu, 
minn [id-data tad-dħul fis-seħħ].
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Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Direttiva 98/41/KE
Artikolu 14a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u 
tissottometti r-riżultati tal-evalwazzjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
mhux aktar tard minn [seba' snin wara d-
data msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 3(1)].".

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u 
tissottometti r-riżultati tal-evalwazzjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
mhux aktar tard minn [sentejn wara d-data 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 3(1)].".


