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IT-TRASPORT BIT-TRIQ: L-ARMONIZZAZZJONI
TAD-DISPOŻIZZJONIJIET LEGALI

Il-ħolqien ta' suq uniku Ewropew tat-trasport bit-triq mhuwiex possibbli mingħajr l-
armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali applikati fl-Istati Membri. Il-miżuri adottati mill-
Unjoni Ewropea huma ta' natura fiskali, teknika, amministrattiva u soċjali.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

It-Titolu VI tat-Trattat ta' Lisbona, b'mod partikolari l-Artikolu 91 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

L-OBJETTIVI

Politika komuni tat-trasport bit-triq, intiża sabiex tippermetti kundizzjonijiet ekwi ta'
kompetizzjoni u tiggarantixxi l-libertà fl-għoti tas-servizzi, teħtieġ armonizzazzjoni tad-
dispożizzjonijiet legali tal-Istati Membri. Dan ma japplikax biss għat-tassazzjoni (VAT,
taxxi fuq il-vetturi bil-mutur, taxxi fuq il-fjuwil) u l-għajnuna mill-Istat, imma wkoll għad-
dispożizzjonijiet tekniċi (dimensjonijiet u piżijiet massimi awtorizzati), għad-dispożizzjonijiet
soċjali u għall-miżuri għall-ħarsien tal-ambjent.

IR-RIŻULTATI

A. L-armonizzazzjoni fiskali u teknika.
1. Ir-reġim tad-dazji
Id-Direttiva 2003/96/KE tas-27 ta' Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar
tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku ssostitwiet iż-żewġ Direttivi 92/81/KEE u 92/82/
KEE dwar l-armonizzazzjoni tad-dazji fuq il-fjuwils (ara l-iskeda informattiva 5.11.3).
2. Spejjeż tat-toroq
Fit-8 ta' Lulju 2008, il-Kummissjoni pproponiet pakkett ta' inizjattivi dwar trasport ekoloġiku
("Nagħmlu t-Trasport Aktar Ekoloġiku"). Dan jirrigwarda mudell li japplika b'mod ġenerali,
trasparenti u prattikabbli għall-kalkoli tal-ispejjeż esterni kollha li jinkludu spejjeż ambjentali,
ta' storbju, ta' konġestjoni u ta' saħħa. Dan il-mudell serva ta' bażi għall-kalkoli għal tariffi
fuq l-użu tal-infrastruttura fil-kuntest tar-reviżjoni tad-Direttiva "Ewrodisk" (ara hawn taħt)
u kien jinkludi strateġija biex ikun applikat gradwalment dan il-mudell għall-mezzi kollha
tat-trasport. Id-Direttiva 1999/62/KE tas-17 ta' Ġunju 1999 tibqa' l-punt ta' referenza fir-
rigward tan-nollijiet minħabba li l-impriżi tat-trasport iħallsu għall-użu tal-infrastruttura tat-
triq. Din ġiet emendata mid-Direttivi 2006/38/KE tas-17 ta' Mejju 2006 u 2011/76/UE
tas-27 ta' Settembru 2011. Ir-reviżjoni tad-Direttiva "Ewrodisk" tal-1999, li sserrħet fuq il-
prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u fuq l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni, għandha l-
għan li tiżgura li l-ispejjeż differenti li jġib miegħu l-użu ta' infrastrutturi minn vetturi tqal
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tal-merkanzija jiġu riflessi fit-taxxi. Għal dan l-għan, huwa previst li t-taxxi miġbura jkunu
aġġustati biex it-tniġġis tal-arja u dak akustiku u r-riskji marbuta mal-konġestjoni tat-traffiku
jittieħdu inkunsiderazzjoni filwaqt li jikkomplementaw il-pedaġġi eżistenti li huma kkalkolati
fuq id-distanza biex ikopru l-ispejjeż tal-kostruzzjoni, il-manutenzjoni, l-użu u l-iżvilupp tal-
infrastrutturi tat-toroq. Ir-riżultat ewlieni tal-kompromess tal-2011 bejn il-Parlament Ewropew
u l-Kunsill jitkejjel f'termini ta' trasparenza tad-dħul u tal-investimenti. Fil-fatt, l-Istati Membri
jistgħu jaġġustaw it-taxxi tal-infrastrutturi biex jieħdu inkunsiderazzjoni l-konġestjoni tat-
toroq permezz ta' rata ta' varjazzjoni massima ta' 175 % fil-perjodi l-iktar traffikużi, li se
jkunu limitati għal ħames sigħat kuljum. L-Istati Membri jkunu jistgħu jikkumpensaw għal
dan b'tariffi iktar baxxi fil-bqija tal-ħinijiet. Il-varjazzjoni tat-taxxa għandha tiġi mfassla u
applikata b'mod trasparenti, mhux diskriminatorju u aċċessibbli għall-utenti kollha. Il-problema
prinċipali dwar l-allokazzjoni ta' dħul mill-pedaġġi tat-trasport ġiet solvuta bis-saħħa tal-impenn
li ħadu l-Istati Membri li jerġgħu jinvestu l-flus miġbura mit-taxxi tal-infrastruttura u mit-taxxi
għal spejjeż esterni fi proġetti speċifiċi ta' interess Ewropew kbir (TEN-T: l-Anness III tad-
Deċiżjoni Nru 661/2010/UE) u li jagħmlu t-trasport iktar sostenibbli. Barra minn hekk, fir-
reġjuni muntanjużi, jistgħu jiġu applikati tariffi supplimentari għat-tariffi ta' infrastruttura għall-
vetturi tqal tal-merkanzija li jniġġsu iktar (jiġifieri dawk tal-klassijiet ta' emissjoni EURO 0, I
u II kif ukoll, mill-2015 'il quddiem, dawk tal-klassi EURO III). F'dan il-każ, id-dħul għandu
jiġi investit fil-finanzjament ta' proġetti prijoritarji ta' interess Ewropew. Sa mhux iktar tard
mit-12 ta' Ottubru 2015, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew
u l-Kunsill dwar l-implimentazzjoni u l-effetti tad-Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward
tal-effettività tad-dispożizzjonijiet dwar l-irkupru tal-ispejjeż relatati mat-tniġġis minħabba t-
traffiku kif ukoll dwar l-inklużjoni ta' vetturi ta' iktar minn 3.5 tunnellati u inqas minn 12-
il tunnellata.
3. Id-dimensjonijiet u l-piżijiet massimi awtorizzati
Id-Direttiva 96/53/KE tal-25 ta' Lulju 1996 li tistabbilixxi d-dimensjonijiet u l-piżijiet massimi
awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u internazzjonali hija t-test ta' referenza għad-dispożizzjonijiet
dwar id-dimensjonijiet fl-Unjoni li japplikaw għall-vetturi tqal tal-merkanzija kollha li
jiċċirkolaw bejn l-Istati Membri. Hija ġiet ikkompletata u emendata mid-Direttivi 97/27/KE
tat-22 ta' Lulju 1997 u 2002/7/KE tat-18 ta' Frar 2002 li b'mod speċjali għandhom l-għan
li jarmonizzaw id-dispożizzjonijiet dwar id-dimensjonijiet tax-xarabanks biex jippermettu l-
moviment liberu fl-Unjoni u b'mod partikolari biex jaraw li l-kabotaġġ fil-qasam tat-trasport tal-
passiġġieri jiffunzjona kif suppost. L-Artikolu 4 tad-Direttiva 96/53/KE jippermetti madankollu
derogi nazzjonali, jiġifieri ċ-ċirkolazzjoni ta' vetturi itwal u itqal fir-rigward tal-limiti msemmija
fl-Anness tad-Direttiva (18.75 m u 40 t), għal operazzjonijiet tat-trasport li ma jaffettwawx
b'mod ċar il-kompetizzjoni internazzjonali, pereżempju l-operazzjonijiet relatati mal-qtugħ tas-
siġar u l-industrija tal-foresti, u bil-kundizzjoni li l-Istati Membri jinfurmaw lill-Kummissjoni
bl-implimentazzjoni ta' dawn id-derogi. Id-derogi għad-dispożizzjonijiet applikabbli għad-
dimensjonijiet u l-piżijiet massimi huma ammissibbli biss għal finijiet sperimentali fil-livell
nazzjonali. Proposta għal direttiva, ippreżentata fil-15 ta' April 2013 lill-Parlament Ewropew
u lill-Kunsill għall-adozzjoni, għandha l-għan li tawtorizza ċ-ċirkolazzjoni transkonfinali ta'
trakkijiet itwal u itqal (vetturi tqal ħafna tal-merkanzija) (ara wkoll ir-rwol tal-PE).
B. L-armonizzazzjoni amministrattiva
1. Obbligi legali rigward ix-xufier
Id-Direttiva 91/439/KEE dwar il-liċenzji tas-sewqan tad-29 ta' Ġunju 1991 standardizzat
il-format u l-klassijiet tal-vetturi, introduċiet il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku u
stabbiliet ir-rekwiżiti bażiċi fil-qasam tas-saħħa u l-kompetenza. Id-Direttiva 96/47/KE
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tat-23 ta' Lulju 1996, min-naħa tagħha, stabbiliet format ta' tibdil tal-liċenzji tas-sewqan, f'forma
ta' karta ta' kreditu. It-tielet Direttiva dwar il-liċenzji tas-sewqan – id-Direttiva 2006/126/
KE tal-20 ta' Diċembru 2006 – timponi dan il-format għall-liċenzji kollha maħruġa fl-Unjoni
Ewropea mid-19 ta' Jannar 2013 'il quddiem. Barra minn hekk, il-liċenzji tas-sewqan kollha
attwali stampati fuq karta, li jinsabu fiċ-ċirkolazzjoni, għandhom jgħaddu għal dan il-format
il-ġdid tal-karta tal-plastik, f'każ li jkunu se jiġġeddu jew sa mhux iktar tard mill-2033. Il-
liċenzji tas-sewqan il-ġodda se jkollhom perjodu ta' validità (minn 10 sa 15-il sena, skont il-
pajjiż, għall-muturi u l-karozzi; u ta' ħames snin għat-trakkijiet u x-xarabanks) u jkunu validi
madwar l-Unjoni kollha. Fl-Unjoni kollha, għad hemm madwar 110 mudell ta' liċenzji tas-
sewqan differenti. L-armonizzazzjoni prevista għandha twieġeb għal tliet objettivi: tiġġieled
il-frodi, tiżgura l-moviment liberu u ttejjeb is-sikurezza fit-toroq. Pereżempju, it-turiżmu
tal-liċenzji tas-sewqan mhux se jibqa' possibbli għax huwa previst li kull ċittadin se jkun
detentur ta' liċenzja tas-sewqan waħda biss u mhux se jkun jista' jikseb iktar il-liċenzja tas-
sewqan jekk jintlaqat minn kwalunkwe miżura ta' restrizzjoni, ta' esklużjoni jew ta' rtirar tal-
liċenzja tas-sewqan fi Stat Membru ieħor. Ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni
tad-Direttiva, inkluż l-impatt tagħha fuq is-sikurezza fit-toroq, huwa skedat l-iktar kmieni
għad-19 ta' Jannar 2018. Fir-rigward tal-attestazzjoni tax-xufiera tat-trakkijiet, stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru 484/2002 tal-1 ta' Marzu 2002, u ċ-ċertifikat ta' kompetenza professjonali,
regolamentat mid-Direttiva 2003/59/KE tal-15 ta' Lulju 2003, ara l-iskeda preċedenti dwar it-
trasport bit-triq.
2. Ir-reġistrazzjoni tal-vetturi
Id-Direttiva 1999/37/KE tal-Kunsill tad-29 ta' April 1999 (emendata mid-Direttiva 2003/127/
KE) tarmonizza d-dokumenti ta' reġistrazzjoni għal vetturi u tissimplifika l-kontrolli tal-
proprjetà u t-trasferiment bejn ċittadini ta' żewġ Stati Membri. Ir-Regolament (KE) Nru 2411/98
tal-Kunsill tat-3 ta' Novembru 1998 dwar kif jingħaraf fit-traffiku inter-Komunitarju d-distintiv
tal-Istat Membru fejn ikunu rreġistrati l-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom jintroduċi l-
obbligu tat-twaħħil tal-bandiera Ewropea li tkun retro-riflettiva fuq il-pjanċa u s-sinjal distintiv
tal-Istat Membru fit-tarf fuq ix-xellug tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni. Fir-rapport tal-2010 dwar
iċ-ċittadinanza tal-Unjoni bit-titolu "Inżarmaw l-ostakoli għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE",
il-Kummissjoni identifikat il-problema tar-reġistrazzjoni ta' vetturi bħala waħda mill-ostakoli
prinċipali għall-moviment liberu tal-merkanzija. Għaldaqstant, din ipproponiet li tissimplifika
l-burokrazija ta' reġistrazzjoni mill-ġdid ta' vetturi fi Stat Membru ieħor, filwaqt li ppermettit li
l-impriżi, iċ-ċittadini u l-awtoritajiet pubbliċi jiffrankaw minn tal-inqas EUR 1.5 biljun. Ladarba
l-proposta tidħol fis-seħħ, il-persuni li jgħixu għal xi żmien fis-sena f'villeġġjatura f'pajjiż ieħor
tal-Unjoni, pereżempju, ma jkunux meħtieġa jirreġistraw il-karozza tagħhom hemmhekk; għall-
kuntrarju dawk li joqogħdu hemmhekk b'mod permanenti, għandhom ċans ta' sitt xhur biex
jerġgħu jirreġistraw il-karozza tagħhom hemmhekk.
C. L-armonizzazzjoni soċjali
1. Il-ħinijiet tax-xogħol
Is-settur tat-trasport ma kienx inkluż fid-Direttiva bażika 93/104/KE tat-23 ta' Novembru 1993
dwar xi aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol. Id-Direttiva 2002/15/KE
tal-11 ta' Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu
attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq, hija intiża biex tistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-
organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol, li permezz tagħhom għandhom jitjiebu s-saħħa u s-sigurtà
tax-xufiera. Il-medja tas-sigħat tax-xogħol fil-ġimgħa tammonta għal 48 siegħa skont id-
Direttiva. Madankollu, il-medja tista' titla' sa 60 siegħa, sakemm il-medja ta' ġimgħa kkalkolata
fuq perjodu ta' erba' xhur ma taqbiżx it-48 siegħa. F'Ottubru 2008, il-Kummissjoni ppreżentat
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proposta għal emenda tad-Direttiva 2002/15/KE, u eskludiet mill-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2002/15/KE lix-xufiera li ġenwinament jaħdmu għal rashom. Il-Parlament Ewropew
madankollu oppona għal tali esklużjoni.
2. Il-perjodi tas-sewqan u l-mistrieħ stabbiliti mir-Regolament Soċjali Ewropew (RSE)
It-tul massimu ta' sewqan kuljum u ta' kull ġimgħa, il-waqfien u t-tul minimu tal-
mistrieħ ta' kuljum u ta' kull ġimgħa huma regolati mir-Regolament (KE) Nru 561/2006
tal-15 ta' Marzu 2006, li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 3820/85 tal-20 ta' Diċembru 1985.
Dan japplika għax-xufiera li jitrasportaw il-merkanzija (vetturi ta' iktar minn 3.5 tunnellati)
jew il-passiġġieri (vetturi ta' iktar minn 9 postijiet); ir-Regolament stabbilixxa waqfien iktar
frekwenti, tejjeb u ssimplifika l-possibiltajiet ta' kontroll u ta' sanzjoni. Ir-Regolament (KE)
Nru 561/2006 emenda wkoll ir-Regolament (KE) Nru 3821/85 tal-20 ta' Diċembru 1985, li
introduċa definittivament it-takografu elettroniku jew diġitali li, meqjus invjolabbli, jiffaċilita
l-kontroll ta' kwalunkwe ksur tal-RSE. Id-Direttiva 2006/22/KE tal-15 ta' Marzu 2006
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti ta' hawn fuq u
tistabbilixxi n-numru minimu ta' kontrolli (fl-2010, mill-inqas 3 % tal-ġranet tax-xogħol tax-
xufiera) li l-Istati Membri huma meħtieġa jwettqu biex jivverifikaw ir-rispett tal-ħin tas-
sewqan, tal-waqfien u tal-mistrieħ. It-tibdil minn takografi analogi għal takografi diġitali jwassal
progressivament biex volum ikbar ta' data jiġi kkontrollat b'iktar ħeffa u b'iktar preċiżjoni u,
għal din ir-raġuni, l-Istati Membri ser ikunu jistgħu jwettqu iktar kontrolli.
Ir-Regolament (KE) 1073/2009 tal-21 ta' Ottubru 2009, fil-qafas tal-pakkett tat-triq (ara l-
iskeda informattiva 5.6.3, 2c), emenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 biex jerġa' jintroduċi
għat-trasport bit-triq "ir-regola ta' 12-il ġurnata" li tagħti l-possibbiltà lix-xufier li jestendi
l-mistrieħ ta' kull ġimgħa għat-tmiem ta' 12-il ġurnata konsekuttivi (minflok ma jaħdem sa
massimu ta' sitt ijiem konsekuttivi); bil-kundizzjoni li din tkun kwistjoni ta' servizz ta' trasport
internazzjonali okkażjonali tal-passiġġieri (jiġifieri li jinkludi mill-inqas perjodu ta' 24 siegħa
f'pajjiż differenti minn dak tat-tluq tal-vjaġġ). Barra minn hekk, id-deroga għandha tiġi permessa
biss f'kundizzjonijiet stretti ħafna li jiżguraw is-sikurezza fit-toroq u jistabbilixxu għax-xufiera
l-obbligu li jieħdu perjodi ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa minnufih qabel u wara dan is-servizz.
Mill-1 ta' Jannar 2014 'il quddiem se jiżdiedu kundizzjonijiet oħra: il-vettura għandha tkun
mgħammra b'kronotakografu diġitali u, f'każ ta' sewqan bejn l-għaxra ta' filgħaxija u s-sitta ta'
filgħodu, jew il-perjodu kontinwu tal-istess xufier jitnaqqas għal tliet sigħat, jew inkella jkun
hemm diversi xufiera abbord il-vettura.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew, fil-kuntest tal-kompetenzi leġiżlattivi tiegħu, appoġġa l-maġġoranza
tal-proposti għall-armonizzazzjoni tal-Kummissjoni, imma enfasizza wkoll ċerti aspetti, b'mod
partikolari:
— fl-iktar reviżjoni riċenti tad-Direttiva "Ewrodisk", il-Parlament Ewropew saħħaħ l-aspetti

ambjentali tagħha. Jekk mit-tieni semestru 2013 'il quddiem, il-prezz tal-pedaġġ seta' fil-
fatt jinkludi l-ispejjeż tal-istorbju u t-tniġġis tal-arja, dan ir-riżultat – li jirrappreżenta
l-"minimu tal-minimu sabiex il-prinċipju li 'min iniġġes iħallas' jiġi applikat għat-trasport
bit-triq" – kien possibbli bis-saħħa tal-impenn sod tal-Kumitat għat-Trasport.

— filwaqt li kiseb żieda konsiderevoli tal-kontrolli tal-ħinijiet tas-sewqan u tal-mistrieħ, il-
Parlament jappella għal armonizzazzjoni soċjali effettiva fil-livell tal-Unjoni Ewropea.
F'dan ir-rigward, talab lill-Kummissjoni biex, qabel tmiem l-2013, il-qafas regolatorju
li jirregola l-ħinijiet tas-sewqan u tal-mistrieħ fis-setturi tal-merkanzija u tat-trasport tal-
passiġġieri jerġa' jiġi eżaminat u l-applikazzjoni u l-kontroll tar-regoli jiġu armonizzati
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aħjar. Dan ir-rapport (COM(2014)0222 final), adottat fl-14 ta' April 2014, minn naħa,
analizza l-evoluzzjoni tas-suq u, min-naħa l-oħra, iddeskriva d-dimensjoni soċjali tat-
trasport tal-merkanzija bit-triq. Dan ir-rapport jirrakkomanda, fost affarijiet oħra, it-titjib
tal-effikaċja tal-kontrolli u l-iżvilupp tal-kundizzjonijiet tal-impjieg għal dan ix-xogħol
biex jittaffew l-effetti ta' tibdil ewlieni li jista' jinħass fuq terminu twil ta' żmien, b'mod
partikolari n-nuqqas ta' xufiera (ara wkoll ir-rwol tal-PE fl-iskeda informattiva 5.7.3).
Barra minn hekk, il-Parlament kiseb li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2002/15 ikunu
applikabbli mill-2009 wkoll għax-xufiera li jaħdmu għal rashom (madwar 20 % tal-
kategorija);

— fil-15 ta' April 2014, il-Parlament irrifjuta t-tibdil li l-eżekuttiv xtaq jagħmel għad-
dimensjonijiet u l-piżijiet massimi awtorizzati mid-Direttiva 96/53/KE. Għaldaqstant talab
lill-Kummissjoni biex tagħmel analiżi tal-impatt adegwata dwar il-vetturi tqal ħafna tal-
merkanzija sabiex u tagħtih rendikont dwar dan is-suġġett sal-2016.

— fid-9 ta' Settembru 2015, il-Parlament, f'riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-White
Paper tal-2011 dwar it-Trasport "it-teħid tal-kont u t-triq 'il quddiem lejn mobbiltà
sostenibbli", stieden lill-Kummissjoni biex tipproponi miżuri leġiżlattivi addizzjonali
f'ċerti oqsma msemmija iktar 'il fuq (ara r-riżultati). B'mod partikolari talab ir-reviżjoni
tat-tielet Direttiva dwar il-liċenzja tas-sewqan (id-Direttiva 2006/126/KE) bil-ħsieb li
jissaħħu r-rekwiżiti tal-liċenzji tas-sewqan u tat-taħriġ tas-sewwieqa, u r-rieżami tad-
Direttiva (UE) 2015/719 tad-29 ta' April 2015, li temenda d-Direttiva 96/53/KE, dwar id-
dimensjonijiet u l-piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u/jew internazzjonali.

Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=en
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