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REGOLAMENT (KE) Nru.    /2004

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta'

dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport

bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru. 3821/85 u (KE) 2135/98

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 71

tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 1,

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat 2,

                                                
1 ĠU C 221, 17.9.2002, p. 19.
2 Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Lulju 2003 (ĠU C 38 E, 12.2.2004, p. 152),

Posizzjoni Komuni tal-Kunsill ta'...........(għadha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u il-
Posizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' ........... (għadha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
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Billi:

(1) Fil-qasam tat-trasport bit-triq, ir-Regolament (KEE) Nru. 3820/85 ta' l-20 ta' Diċembru 1985

dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-

triq 1 ipprova jarmonizza l-kondizzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn il-metodi ta' trasport fil-

pajjiż, speċjalment fir-rigward tas-settur tat-triq u t-titjib tal-kondizzjonijiet tax-xogħol u s-

sigurtà fit-triq.  Il-progress f'dawn l-oqsma għandu jitħares u jiġi estiż.

(2) Id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2002 dwar l-

organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' persuni li jwettqu attivitajiet 2 mobbli ta' trasport bit-

triq titlob mill-Istati Membri li jadottaw miżuri li jillimitaw il-ħin massimu ta' xogħol fil-

ġimgħa tal-ħaddiema mobbli.

(3) Kien hemm diffikultajiet fl-interpretazzjoni, l-applikazzjoni, l-infurzar u l-monitoraġġ b'mod

uniformi fl-Istati Membri kollha  ta' ċerti disposizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru.

3820/85 dwar ir-regoli tal-ħin ta' sewqan, il- pawżi u l-perjodi ta' mistrieħ għal xufiera

involuti fit-trasport nazzjonali u internazzjonali bit-triq fil-Komunità, minħabba t-termini

wesgħin użati fihom jiġu abbozzati.

(4) Infurzar effettiv u uniformi ta' dawk id-disposizzjonijiet huwa mixtieq jekk l-oġġettivi

tagħhom għandhom jintlaħqu u l-applikazzjoni tar-regoli ma tieħux isem ħażin.

Għaldaqstant hemm il-bżonn ta' sett ta' regoli aktar ċari u sempliċi, li jkunu jistgħu

jinftehmu, jiġu interpretati u applikati b'mod eħfef mill-industrija tat-trasport bit-triq u mill-

aġenziji ta' infurzar.

                                                
1 ĠU L 370, 31.12.1985, p. 1.  Regolament kif emendat bid-Direttiva 2003/59/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 10.9.2003, p. 4).
2 ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35.
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(5) Il-miżuri msemmija f'dan ir-Regolament dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol ma għandhomx

jippreġudikaw id-dritt taż-żewġ naħat ta' l-industrija li jistabbilixxu, b'negozjar kollettiv jew

b'xi mod ieħor, disposizzjonijiet li huma aktar vantaġġużi għall-ħaddiema.

(6) Huwa mixtieq li jkun definit b'mod ċar il-kamp ta' applikazzjoni  ta' dan ir-Regolament, billi

jkunu speċifikati l-kategoriji ewlenin ta' vetturi inklużi.

(7) Dan ir-Regolament għandu japplika għat-trasport bit-triq li jsir, jew esklużivament fil-

Komunità, jew bejn il-Komunità, l-Isvizzera u l-pajjiżi li huma parti mill-ftehim dwar iż-

Żona Ekonomika Ewropea.

(8) Id-disposizzjonijiet tal-Ftehim Ewropew tal-1 ta' Lulju 1970 dwar ix-Xogħol ta' Ekwipaġġi

ta' Vetturi Involuti fit-Trasport Internazzjonali bit-Triq (AETR), kif emendat, għandhom

jibqgħu japplikaw għat-trasport bit-triq ta' merkanzija u passiġġieri permezz ta' vetturi

rreġistrati f'xi Stat Membru jew f'xi pajjiż li huwa parti kontraenti għall-AETR, għall-vjaġġ

kollu fejn dak il-vjaġġ huwa bejn il-Komunità u pajjiż barra l-Komunità, l-Isvizzera u l-

pajjizi li huma parti għall-ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea jew jgħaddi minn dak

il-pajjiż.

(9) Fil-każ ta' trasport bit-triq permezz ta' vetturi rreġistrati f'pajjiż terz li ma hux parti

kontraenti għall-AETR, id-disposizzjonijiet ta' l-AETR għandhom japplikaw għal dik il-parti

tal-vjaġġ li ssir fil-Komunità jew fil-pajjiżi li huma partijiet kontraenti għall-ftehim AETR.
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(10) Peress li s-suġġett tal-Ftehim AETR jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament,

is-setgħa li tinnegozja u li tikkonkludi l-Ftehim hija tal-Komunità.

(11) Jekk xi emenda għar-regoli interni tal-Komunità fil-qasam in kwistjoni titlob emenda

korrispondenti għall-AETR, l-Istati Membri għandhom jaġixxu flimkien sabiex iwettqu din

l-emenda għall-AETR mill-aktar fis possibli, skond il-proċedura stabbilita f'dak il-ftehim.

(12) Il-lista ta' l-eżenzjonijiet għandha tkun aġġornata sabiex tirriffletti l-iżviluppi fis-settur tat-

trasport bit-triq matul dawn l-aħħar dsatax-il sena.

(13) Għandhom jingħataw definizzjonijiet sħaħ tat-termini ewlenin sabiex l-interpretazzjoni ssir

eħfef u biex ikun żgurat illi dan ir-Regolament ikun applikat b'mod uniformi.  Id-

definizzjoni ta' "ġimgħa" li tingħata f'dan ir-Regolament ma għandhiex iżżomm lil xufiera

milli jibdew x-xogħol tagħhom f'kull jum tal-ġimgħa.

(14) Sabiex ikun hemm garanzija ta' infurzar effettiv, huwa essenzjali li l-awtoritajiet adatti, meta

jagħmlu l-kontrolli fit-triq u wara perijodu ta' transizzjoni, ikunu kapaċi jassiguraw illi l-

ħinijiet tas-sewqan u l-perijodi ta' mistrieħ ġew osservati sewwa fil-jum tal-kontroll u fit-28

jum ta' qabel.

(15) Hemm bżonn li r-regoli bażiċi dwar il-ħin ta' sewqan ikunu kjarifikati u simplifikati sabiex

jippermettu infurzar effettiv u uniformi permezz tat-takografu diġitali skond ir-Regolament

tal-Kunsill (KEE) 3821/85 ta' l-20 ta' Diċembru dwar it-tagħmir ta' reġistrazzjoni fit-trasport

bit-triq 1 u dan ir-Regolament.  Minbarra dan, permezz tal-kumitat permanenti, l-awtoritajiet

ta' l-infurzar ta' l-Istati Membri għandhom jirsistu biex jilħqu ftehim komuni dwar l-

implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

                                                
1 ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8.  Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni

(KE) Nru. 432/2004 (ĠU L 71, 10.3.2004, p. 3).
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(16) Ġie ppruvat li huwa possibbli taħt ir-regoli tar-Regolament (KEE) Nru. 3820/85 li jkunu

skedati perijodi ta' kuljum ta' sewqan u ta' pawżi sabiex ix-xufier  li jsuq għal ħin twil wisq

mingħajr pawża sħiħa, b'mod li tonqos is-sigurtà fit-triq u jeħżienu l-kondizzjonijiet tax-

xogħol tax-xufier.  Huwa għalhekk xieraq li jkun żgurat li l-pawżi maqsuma jkunu ppjanati

b'mod li ma jkunux jistgħu jsiru abbużi.

(17) Dan ir-Regolament għandu l-iskop li jtejjeb il-kondizzjonijiet soċjali għall-impjegati li

jaqgħu taħtu, kif ukoll li jtejjeb is-sigurtà ġenerali fit-triq.  Jagħmel dan prinċipalment

permezz tad-disposizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħin massimu ta' sewqan kuljum,

fil-ġimgħa u kull perijodu ta' ġimagħtejn konsekuttivi, tad-disposizzjoni li tobbliga lix-xufier

jieħu perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa mill-inqas darba kull ġimagħtejn

konsekuttivi u tad-disposizzjonijiet li jitolbu li taħt l-ebda ċirkustanza l-perijodu ta' mistrieħ

ta' kuljum ma jista' jkun anqas minn perijodu mhux interrott ta' disa' sigħat.  Peress li dawn

id-disposizzjonijiet jiggarantixxu mistrieħ adegwat, u tenut kont ukoll ta' l-esperjenza fil-

prattiċi ta' infurzar fl-aħħar snin, s-sistema ta' kumpens għal perijodi mnaqqsa ta' mistrieħ ta'

kuljum ma għadhiex aktar meħtieġa.

(18) Ħafna operazzjonijiet tat-trasport bit-triq fil-Komunità jinvolvu t-trasport bil-lanċa jew bil-

ferrovija għal parti mill-vjaġġ.  Għandhom għaldaqstant jkunu stabbiliti disposizzjonijiet

ċari u xierqa dwar il-perijodi ta' mistrieħ u ta' pawżi kuljum għal dawn l-operazzjonijiet.

(19) Tenut kont taż-żieda fit-trasport minn pajjiż għall-ieħor ta' merkanzija u ta' passiġġieri, huwa

mixtieq li, fl-interess tas-sigurtà fit-triq u ta' infurzar aħjar tal-kontrolli fit-triq u tal-kontrolli

fil-fond ta' l-impriżi, il-ħinijiet tas-sewqan, il-perijodi ta' mistrieħ u ta' pawżi li jsiru fi Stati

Membri oħra jew f'pajjiżi terzi jkunu koperti u li jkun determinat jekk ir-regoli relevanti

ġewx osservati għal kollox u kif suppost.
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(20) Ir-responsabbiltà ta' l-impriżi tat-trasport għandha tapplika mill-inqas għall-impriżi tat-

trasport li huma persuni legali jew naturali, u ma għandhiex teskludi proċeduri kontra

persuni fiżiċi li jwettqu, li jxewwxu jew li huma aċċessorji għall-ksur ta' dan ir-Regolament.

(21) Hemm il-bżonn li x-xufiera li jaħdmu għal diversi impriżi tat-trasport jipprovdu lil kull

waħda bl-informazzjoni adegwata sabiex din tkun tista' tissodisfa r-responsabbiltajiet tagħha

skond dan ir-Regolament.

(22) Sabiex ikun promoss il-progress soċjali u tiġi mtejba s-sigurtà fit-triq, kull Stat Membru

għandu jżomm id-dritt li jadotta ċerti miżuri xierqa.

(23) Derogi nazzjonali għandhom jirriflettu l-bidliet fis-settur tat-trasport bit-triq u għandhom

ikunu ristretti għal dawk l-elementi li issa mhumiex suġġetti għal pressjonijiet ta'

kompetizzjoni.

(24) L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli għal vetturi li jintużaw għat-trasport ta'

passiġġieri b'servizzi regolari fejn ir-rotta li jagħmlu ma taqbizx il-50 km.  Dawk ir-regoli

għandhom jipprovdu protezzjoni xierqa fir-rigward tal-ħinijiet tas-sewqan permessi u l-

pawżi u l-perijodi ta' mistrieħ imposti.

(25) Huwa mixtieq, fl-interessi ta' infurzar effettiv, illi s-servizzi nazzjonali u internazzjonali

regolari kollha tat-trasport tal-passiġġieri jkunu kkontrollati billi jintuża l-mezz standard ta'

reġistrazzjoni.
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(26) L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali li japplikaw għal ksur ta' dan

ir-Regolament u jiżguraw li jkunu implimentati.  Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi,

proporzjonati, dissważivi u mhux diskriminatorji.  Il-possibilità li vettura tiġi immobilizzata

fejn jinstab li hemm ksur serju għandha wkoll tkun inkluża fil-medda komuni ta' miżuri

miftuħa għall-Istati Membri.  Id-disposizzjonijiet f'dan ir-Regolament dwar penali jew

proċeduri ma għandhomx jaffettwaw ir-regoli nazzjonali dwar l-obbligu tal-prova.

(27) Huwa mixtieq fl-interessi ta' l-infurzar ċar u effettiv li jkunu żgurati disposizzjonijiet

uniformi dwar ir-responsabbiltà ta' impriżi tat-trasport u tax-xufiera għal ksur ta' dan ir-

Regolament.  Din ir-responsabbiltà tista' twassal għal penali kriminali, ċivili jew

amministrattivi skond kif ikun il-każ fl-Istati Membri.

(28) Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri  li jiġu stabbiliti regoli komuni u ċari dwar il-

ħinijiet tas-sewqan, il-pawżi u l-perijodi ta' mistrieħ, ma jistax jintlaħaq tajjeb mill-Istati

Membri u, għalhekk jista', minħabba l-bżonn ta' azzjoni kordinata, jintlaħaq aħjar fil-livell

tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif

stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat.  Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq

dak il-għan.

(29) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu adottati

skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri

għas-setgħat ta' l-implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni 1.

                                                
1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
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(30) Ir-Regolament (KEE) Nru. 3821/85 għandu jkun emendat sabiex jiċċara l-obbligi speċifiċi

ta' l-impriżi tat-trasport u tax-xufiera kif ukoll biex jippromwovi ċ-ċertezza legali u biex

jiffaċilta l-infurzar tal-ħin ta' sewqan u tal-limiti tal-perijodi ta' mistrieħ fil-kontrolli fit-triq.

(31) Ir-Regolament (KEE) Nru. 3821/85 għandu wkoll ikun emendat sabiex jiżgura ċ-ċertezza

legali fir-rigward tad-dati l-ġodda għall-introduzzjoni tat-takografu diġitali u għad-

disponibbiltà tal-card tax-xufier.

(32) Għal raġunijiet ta' ċarezza u razzjonalizzazzjoni, ir-Regolament (KEE) Nru. 3820/85 għandu

jiġi mħassar u mibdul b'dan ir-Regolament,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

Disposizzjonijiet ta' Introduzzjoni

Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli dwar il-ħinijiet ta' sewqan, il-pawżi u l-perijodi ta' mistrieħ

għax-xufiera li jaħdmu fit-trasport ta' merkanzija u passiġġieri bit-triq sabiex ikunu armonizzati l-

kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni bejn il-modi ta' trasport fuq l-art, speċjalment fir-rigward tas-settur

tat-triq, u sabiex jittejjbu l-kondizzjonijiet tax-xogħol u s-sigurtà fit-triq.  Dan ir-Regolament

għandu l-għan ukoll li jippromwovi t-titjib fil-prattika ta' monitoraġġ u ta' infurzar mill-Istati

Membri u t-tijib fil-prattiċi ta' xogħol fl-industrija tat-trasport bit-triq.
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Artikolu 2

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għat-trasport bit-triq:

(a) ta' merkanzija fejn il-piż massimu permess tal-vetturi, inkluż kwalunkwe karru, jew nofs-

karru, jaqbeż it-3.5 tunnellati, jew

(b) ta' passiġġieri b'vetturi li huma magħmula jew addattati b'mod permanenti sabiex iġorru aktar

minn disa' persuni nkluż ix-xufier, u li huma ntiżi għal dak l-iskop.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika, irrispettivament mill-pajjiż tar-reġistrazzjoni tal-vetturi,

għat-trasport bit-triq li jsir:

(a) esklużivament fil-Komunità; u

(b) bejn il-Komunità, l-Isvizzera u l-pajjiżi li huma partijiet għall-Ftehim dwar iż-Żona

Ekonomika Ewropea.

3. Il-Ftehim Ewropew dwar ix-Xogħol ta' Ekwipaġġi ta' Vetturi li jaħdmu fit-Trasport

Internazzjonali bit-Triq ("AETR") għandu japplika, minflok dan ir-Regolament, għal

operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali bit-triq li parti minnhom issir barra ż-żoni msemmija fil-

paragrafu 2, għal:

(a) vetturi reġistrati fil-Komunità jew f'pajjiżi li huma partijiet kontraenti għall-ftehim AETR,

għall-vjaġġ kollu;
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(b) vetturi rreġistrati f'pajjiż terz li ma hux parti kontraenti għall-ftehim AETR, għal dik il-parti

biss tal-vjaġġ fit-territorju tal-Komunità jew ta' pajjiżi li huma partijiet kontraenti għall-ftehim

AETR.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament ma japplikax għat-trasport bit-triq permezz ta':

(a) vetturi wżati għat-trasport tal-passiġġieri b'servizzi regolari fejn ir-rotta koperta minn dan is-

servizz ma taqbiżx il-50 kilometru;

(b) vetturi b'velocità massima awtorizzata li ma taqbiżx it-30 kilometru fis-siegħa;

(ċ) vetturi li jkunu proprjetà ta', jew mikrija mingħajr xufier, mis-servizzi armati, d-difiża ċivili,

s-servizzi għat-tifi tan-nar u l-forzi responsabbli għaż-żamma ta' l-ordni pubblika fejn it-

trasport isir bħala konsegwenza ta' l-obbligi mogħtija lil dawn is-servizzi u jkun taħt il-

kontroll tagħhom;

(d) vetturi wżati f'emerġenzi jew f'operazzjonijiet ta' salvataġġ;

(e) vetturi speċjalizzati wżati għal skopijiet mediċi;

(f) vetturi speċjalizzati ta' assistenza f'każ ta' ħsara li joperaw f'raġġ ta' 100 km mill-bażi

tagħhom;
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(g) vetturi li jkunu qed isirulhom testijiet fit-triq għal żvilupp tekniku, għal tiswija jew għal skop

ta' manutenzjoni, u vetturi ġodda jew li ġew mibnija mill-ġdid li ma jkunux għadhom

tqiegħdu fis-servizz;

(h) vetturi jew kombinazzjoni ta' vetturi b'piż massimu permissibbli li ma jaqbiżx is-7.5 tunnellati

wżati għat-trasport mhux kummerċjali ta' merkanzija;

(i) vetturi kummerċjali, li għandhom stat storiku skond il-liġi ta' l-Istat Membru li fih ikunu 

misjuqa, u li jintużaw għat-trasport mhux kummerċjali ta' passiġġieri jew ta' merkanzija.

Artikolu 4

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) "trasport bit-triq" tfisser kull vjaġġ li jsir kollu jew parti minnu f'toroq miftuħa għall-pubbliku

minn vettura, kemm jekk ikollha tagħbija jew le, wżata għat-trasport ta' passiġġieri jew ta'

merkanzija;

(b) "vettura" tfisser vettura bil-mutur, tractor, karru jew nofs-karru jew kombinazzjoni ta' dawn

il-vetturi, definiti kif ġej:

- "vettura bil-mutur": kull vettura li titmexxa bil-magni tagħha stess fit-triq, minbarra

vettura li timxi b'mod permanenti fuq il-binarji, u li normalment tintuża għat-trasport ta'

passiġġieri jew ta' merkanzija;
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- "tractor": kull vettura li titmexxa bil-magni tagħha stess fit-triq, minbarra vettura li

timxi b'mod permanenti fuq il-binarji, u maħsuba speċjalment biex tiġbed, timbotta jew

iċċaqlaq karrijet, nofs-karrijiet, għodod jew magni;

- "karru": kull vettura ddisinjata sabiex tingħaqad ma' vettura bil-mutur jew tractor;

- "nofs-karru": karru mingħajr fus tar-rota ta' quddiem ikkombinat b'tali mod li parti

sostanzjali mill-piż tiegħu u l-piż tat-tagħbija tiegħu jinġarru miit-tractor jew il-vettura

bil-mutur;

(ċ) "xufier" tfisser kull persuna li ssuq il-vettura anki jekk għal perijodu qasir, jew li tkun qed

tinġarr fil-vettura sabiex tkun disponibbli għas-sewqan jekk ikun hekk meħtieġ;

(d) "pawżi" tfisser kull perijodu li fih ix-xufier ma jistax iwettaq sewqan jew xogħol ieħor u li

jintuża esklużivament għall-irkupru;

(e) "xogħol ieħor" tfisser l-attivitajiet kollha li huma definiti bħala ħin ta' xogħol fl-Artikolu 3(a)

tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/15/KE ħlief "sewqan", kif ukoll kull xogħol għall-istess persuna

li tħaddem jew għal xi persuna oħra li tħaddem, kemm fis-settur kif ukoll barra s-settur tat-

trasport;

(f) "ħin ta' mistrieħ" tfisser kwalunkwe perijodu bla interruzzjoni li fih ix-xufier jista' jagħmel li

jrid bil-ħin tiegħu.

(g) "perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum" tfisser il-perijodu ta' kuljum li fih ix-xufier jista' jagħmel li

jrid bil-ħin tiegħu u jkopri "perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum" jew "perijodu mnaqqas ta'

mistrieħ ta' kuljum":
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- "perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum" tfisser kull perijodu bla interruzzjoni ta'

mistrieħ ta' mill-inqas 11-il siegħa.  Bħala alternattiva, dan il-perijodu regolari ta'

mistrieħ ta' kuljum jista' jittieħed f'żewġ perijodi, l-ewwel wieħed għandu jkun perijodu

bla interruzzjoni ta' mill-inqas 3 sigħat u t-tieni wieħed ikun perijodu bla interruzzjoni

ta' mill-inqas 9 sigħat.

- "perijodu mnaqqas ta' mistrieħ ta' kuljum" tfisser kull perijodu bla interruzzjoni ta'

mistrieħ ta' mill-inqas 9 sigħat imma anqas minn 11-il siegħa;

(h) "perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa" tfisser perijodu bla interuzzjoni ta' mistrieħ li matulu x-

xufier jista' juża l-ħin tiegħu kif irid u jkopri "perijodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa" jew

"perijodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa".

- "perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa" tfisser kwalunkwe perijodu bla

interuzzjoni ta' mistrieħ mill-inqas ta' 45 siegħa.

- "perijodu mnaqqas ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa" tfisser kull perijodu ta' mistrieħ bla

interuzzjoni ta' anqas minn 45 siegħa, li jista', bla ħsara għall-kondizzjonijiet fl-Artikolu

8(6), jitqassar għal minimu ta' 24 siegħa konsekuttivi;

(i) "ġimgħa" tfisser il-perijodu ta' ħin bejn 00.00 tat-Tnejn u 24.00 tal-Ħadd;

(j) "ħin ta' sewqan ta' kuljum" tfisser it-total tal-ħin akkumulat ta' sewqan bejn it-tmiem ta'

perijodu ta' mistrieħ wieħed ta' kuljum u l-bidu tal-perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum ta' wara jew

bejn perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum u perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa;
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(k) "ħin ta' sewqan ta' kull ġimgħa" tfisser it-total tal-ħin akkumulat ta'sewqan f'ġimgħa;

(l) "piż massimu permissibbli" tfisser il-piż massimu awtorizzat li tista' topera bih il-vettura li

jkolha tagħbija sħiħa;

(m) "servizzi regolari tal-passiġġieri" tfisser is-servizzi nazzjonali u internazzjonali kif definiti fl-

Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 684/92 tas-16 ta' Marzu 1992 dwar ir-regoli

komuni għat-trasport internazzjonali ta' passiġġieri b'coach u b'xarabank 1;

(n) "multi-manning" tfisser sitwazzjoni li fiha xufier jagħmel multi-manning ta' vettura jekk ikun

hemm, matul il-perijodi ta' sewqan bejn kwalunkwe żewġ perijodi wara xulxin ta' mistrieħ ta'

kuljum, jew bejn perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum u perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa, mill-

inqas xufier ieħor fil-vettura biex isuq.  Għall-ewwel siegħa ta' multi-manning il-preżenza ta'

xufier ieħor jew xufiera oħra mhijiex obbligatorja iżda għall-bqija tal-ħin hija obbligatorja;

(o) "impriża tat-trasport" tfisser kull persuna naturali, kull persuna fiżika, kull assoċjazzjoni jew

grupp ta' persuni mingħajr personalità legali, kemm jekk jagħmlu profitt u kemm jekk le, jew

kull korp uffiċjali, kemm jekk għandu personalità ġuridika u kemm jekk jiddependi fuq

awtorità li għandha din il-personalità, li jwettqu trasport bit-triq, kemm jekk b'kiri u

b'kumpens  jew b'akkont tal-persuna nnifisha.

(p) "Perijodu ta' sewqan" ifisser il-ħin ta' sewqan akkumulat minn meta xufier jibda jsuq wara 

perijodu ta' mistrieħ jew pawża regolata sakemm hu jieħu perijodu ta' mistrieħ jew pawża 

regolata. Il-perijodu ta' sewqan jista' jkun kontinwu jew imqassam.

(q) "Pawża regolata" tfisser pawża bla interruzzjoni, suġġetta għal minimu ta' ħmistax-il minuta, 

ta' mhux anqas minn ħames minuti kull nofs siegħa, jew parti minnha, ta' ħin ta' sewqan 

akkumulat fil-ħin meta tibda l-pawża regolata.

                                                
1 ĠU L 74, 20.3.1992, p. 1.  Regolament kif emendat l-aħħar bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2003.
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KAPITOLU II

Ekwipaġġ, ħinijiet tas-sewqan, pawżi u perijodi ta' mistrieħ

Artikolu 5

1. L-età minima għal xufiera għandha tkun ta' 18-il sena.

2. L-età minima għal assistenti tax-xufiera għandha tkun ta' 18-il sena.  Madankollu, l-Istati

Membri jistgħu jnaqqsu l-età minima għal assistenti tax-xufiera għal 16-il sena kemm-il darba :

(a) it-trasport bit-triq isir fi Stat Membru f'raġġ ta' 50 kilometru mill-post fejn il-vettura hija

bbażata, inklużi żoni amministrattivi lokali li għandhom iċ-ċentru tagħhom f'dak ir-raġġ,

(b) it-tnaqqis huwa għal skopijiet ta' taħriġ vokazzjonali; u

(ċ) ikun hemm konformità mal-limiti imposti mir-regoli nazzjonali ta' l-Istat Membru dwar

kwistjonijiet ta' impjieg.

Artikolu 6

1. Il-ħin ta' sewqan ta' kuljum ma għandux jeċċedi d-disa' sigħat.
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Madankollu, il-ħin ta' sewqan ta' kuljum jista jiġi estiż għal massimu ta' 10 sigħat mhux aktar minn

darbtejn f'-ġimgħa.

2. Il-ħin ta' sewqan ta' kull ġimgħa ma għandux jeċċedi is-56 siegħa u ma għandux jeċċedi l-ħin

massimu ta' xogħol fil-ġimgħa kif stabbilit fid-Direttiva 2002/15/KE.

3. It-total tal-ħin akkumulat tas-sewqan matul kull ġimagħtejn konsekuttivi ma għandux jeċċedi

90 siegħa.

4. Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u ta' kull ġimgħa għandhom jinkludu l-ħin kollu ta' sewqan

fit-territorju tal-Komunità jew ta' pajjiz terz.

5. Ix-xufier għandu jirreġistra bħala "xogħol ieħor" kull ħin li jagħmel kif deskritt fl-Artikolu

4(e) kif ukoll kull ħin li jagħmel isuq il-vettura wżata għal operazzjonijiet kummerċjali li ma taqax

fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, u għandu jirreġistra kull perijodu ta'

"disponibbiltà",  kif definiti fl-Artikolu 15(3)(ċ) tar-Regolament (KEE) Nru. 3821/85, mill-aħħar

perijodu tiegħu ta' mistrieħ ta' kuljum jew ta' kull ġimgħa.  Dan ir-rekord għandu jitniżżel

manwalment fuq folja li fiha jiddaħħlu r-rekords, fuq karta stampata jew bl-użu ta' faċilitajiet oħra

ta' reġistrazzjoni manwali fuq it-tagħmir ta' reġistrazzjoni.

Artikolu 7

Wara perijodu ta' sewqan ta' erba' sigħat u nofs, xufier għandu jieħu pawża bla interruzzjoni ta'

mhux anqas minn ħamsa u erbgħin minuta, sakemm ma jieħux perijodu ta' mistrieħ.
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Il-pawża regolata minima li tikkorrispondi ma' kull perijodu ta' sewqan possibbli hija kif tidher fit-

tabella ta' hawn taħt.

Perijodu ta' sewqan Pawża minima regolata

0 - 90 minuta 15-il minuta

91 - 120 minuta 20 minuta

121 - 150 minuta 25 minuta

151 - 180 minuta 30 minuta

181 - 210 minuti 35 minuta

211 - 240 minuta 40 minuta

241 - 270 minuta (massimu) 45 minuta
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Artikolu 8

1. Ix-xufier għandu jieħu perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum u ta' kull ġimgħa.

2. F'kull perijodu ta' 24 siegħa wara t-tmiem tal-perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum ta' qabel jew il-

perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa ta' qabel ix-xufier għandu jkun ħa perijodu ġdid ta' mistrieħ ta'

kuljum.

Jekk il-porzjon tal-perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum li taqa' f'dak il-perijodu ta' 24 siegħa huwa mhux

inqas minn 9 sigħat imma inqas minn 11-il siegħa,  il-perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum għandu jitqies

bħala perijodu mnaqqas ta' mistrieħ ta' kuljum.

3. Perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum jista' jkun estiż biex jagħmel perijodu regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa jew perijodu mnaqqas ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa.

4. Xufier jista' jkollu ta' l-aktar tliet perijodi mnaqqsa ta' mistrieħ ta' kuljum bejn kull żewġ

perijodi ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa.

5. B'deroga mill-paragrafu 2, fi żmien 30 siegħa minn tmiem ta' perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum

jew ta' kull ġimgħa, xufier li jkun għamel �multi-manning' għandu jkun ħa perijodu ġdid ta' mistrieħ

ta' kuljum ta' mhux inqas minn 9 sigħat.
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6. F'kull ġimagħtejn konsekuttivi, xufier għandu jieħu mill-inqas:

- żewġ perijodi regolari ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa, jew

- perijodu wieħed regolari ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa u perijodu wieħed mnaqqas ta' mistrieħ

ta' kull ġimgħa ta' mhux inqas minn 24 siegħa. Madankollu, it-tnaqqis għandu jkun

ikkumpensat minn mistrieħ ekwivalenti meħud en bloc qabel tmiem it-tielet ġimgħa wara l-

ġimgħa in kwistjoni.

Perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa għandu jibda mhux aktar tard mit-tmiem ta' sitt perijodi ta' 24

siegħa il-wieħed mit-tmiem tal-perijodu ta' qabel ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa.

7. Kwlaunkwe mistrieħ meħud bħala kumpens għal perijodu mnaqqas ta' mistrieħ ta' kull

ġimgħa għandu jittieħed flimkien ma' perijodu ieħor ta' mistrieħ ta' mill-inqas disa' sigħat.

8. Perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum u perijodi imnaqqsa ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa 'il bogħod mill-

bażi jistgħu jittieħdu f'vettura, kemm-il darba din ikollha faċilitajiet għall-irqad xierqa għal kull

xufier u l-vettura tkun wieqfa.

9. Perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa li jiġi f'ġimagħtejn jista' jitqies f'xi waħda minn dawk il-

ġimagħt, iżda mhux fit-tnejn.

Artikolu 9

1. B'deroga mill-Artikolu 8, fejn ix-xufier jakkumpanja vettura li tkun qed tinġarr b'lanċa jew

b'ferrovija, u jieħu perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum, dak il-perijodu jista' jkun interott mhux

aktar minn darbtejn minn attivitajiet oħra li fit-total tagħhom ma jeċċedux siegħa.
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2. Matul il-perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum imsemmi fil-paragrafu 1, ix-xufier għandu

jkollu aċċess għal sodda jew couchette.

KAPITOLU III

Responsabbiltà ta' l-impriża

Artikolu 10

1. Impriża tat-trasport ma għandhiex tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu għad-

disposizzjoni tagħha xi ħlas, anke jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda mal-paga, li jkun relatat

mad-distanza tal-vjaġġ li jkun sar u/jew l-ammont ta' merkanzija li nġarret jekk dak il-ħlas ikun tali

li jista' jipperikola s-sigurtà fit-triq.

2. Iimpriża tat-trasport għandha torganizza x-xogħol tax-xufiera msemmija fil-paragrafu 1 b'tali

mod illi x-xufiera jkunu jistgħu jikkonformaw mar-Regolament (KEE) Nru. 3821/85 u l-Kapitolu II

ta' dan ir-Regolament.  L-impriża tat-trasport għandha tagħti struzzjonijiet kif jixraq lix-xufier u

għandha tagħmel kontrolli regolari sabiex tiżgura l-konformità mar-Regolament (KEE) Nru.

3821/85 u l-Kapitolu II ta' dan ir-Regolament.

3. Impriża tat-trasport hija responsabbli għal ksur li jsir mix-xufiera ta' l-impriża, anki jekk il-

ksur ikun sar fit-territorju ta' Stat Membru ieħor jew pajjiż terz.
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Bla ħsara għad-dritt ta' l-Istati Membri li jżommu impriżi tat-trasport kompletament responsabbli ,

l-Istati Membri jistgħu jagħmlu din ir-responsabbiltà kondizzjonali fuq il-ksur mill-impriża tal-

paragrafi 1 u 2. L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw kull prova li  l-impriża tat-trasport ma tistax

b'mod raġonevoli tinżamm responsabbli għall-ksur li jkun sar.

4. Impriżi, kunsinjatarji, burdnara, operaturi ta' ġiti, kuntratturi prinċipali, sub-kuntratturi u l-

aġenziji għall-impjieg tax-xufiera għandhom jiżguraw illi l-iskedi tal-ħin tat-trasport miftiehma

f'kuntratt iħarsu d-disposizzjonijiet ta'dan ir-Regolament.

5.(a) Impriża tat-trasport li tuża vetturi li jkunu mgħammra b'tagħmir ta' reġistrazzjoni li

jikkonforma ma' l-Anness IB tar-Regolament (KEE) 3821/85 u li jaqgħu fil-kamp ta'

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha:

(i) tiżgura illi d-data  kollha tkun trasferita mit-tagħmir fil-vettura u mill-card tax-xufier

b'mod regolari kif stipulat mill-Istat Membru u li d-data relevanti tkun trasferita aktar ta'

spiss sabiex tiżgura li tkun trasferita d-data kollha dwar attivitajiet li jkunu saru minn

jew għal dik l-impriża;

(ii) tiżgura li d-data kollha trasferita kemm mil-tagħmir fil-vettura kif ukoll mill-card tax-

xufier tinżamm mill-inqas għal tnax-il xahar wara li tkun ġiet irrekordjata u jekk tintalab

minn uffiċjal awtorizzat li jispezzjona, din id-data hija, jew direttament jew mill-

bogħod, mill-fond ta' l-impriża;
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5.(b) "trasferiment" f'dan il-paragrafu għandu jkun interpretat skond id-definizzjoni mniżżla fil-

Anness I B, Kapitolu I punt (5) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3821/85;

(ċ) Il-perijodu massimu li fih d-data relevanti għandha tkun trasferita skond (a)(i) għandu jkun

deċiż mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 24(2).

KAPITOLU IV

Eċċezzjonijiet

Artikolu 11

Stat Membru jista' japplika minimi itwal ta' pawżi u perijodi ta' mistrieħ jew massimi iqsar ta' ħin ta'

sewqan minn dawk imniżżla fl-Artikoli 6 sa 9 fil-każ ta' trasport fit-triq li jsir kollu kemm hu fit-

territorju tiegħu.  Madankollu, r-Regolament għandu jibqa' japplika għal xufiera li jwettqu

operazzjonijiet internazzjonali ta' trasport.

Artikolu 12

Sakemm ma tiġix preġudikata s-sigurtà fit-triq u sabiex il-vetturi jkunu jistgħu jaslu sa post ta'

waqfien addatt, ix-xufier jista' jitbiegħed mill-Artikoli 6 sa 9 sal-livell meħtieġ biex jiżgura s-sigurtà

tal-persuni, tal-vettura jew tat-tagħbija tagħha.  Ix-xufier għandu jindika r-raġuni għaliex ikun hekk

tbiegħed b'mod manwali fuq il-folja ta' reġistrazzjoni tat-tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fuq karta

stampata mit-tagħmir tar-reġistrazzjoni jew fir-roster tax-xogħol, mhux aktar tard minn meta jasal

f'post adatt għal waqfien.
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Artikolu 13

1. Sakemm ma jkunux preġudikati l-għanijiet ta' l-Artikolu 1, kull Stat Membru jista' jagħti

eċċezzjonijiet għall-Artikoli 5 sa 9 fit-territorju tiegħu stess jew, bi ftehim ma' l-Istati kkonċernati,

fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, li jkunu applikabbli għat-trasport b' dawn li ġejjin:

(a) vetturi li huma proprjetà ta', jew li jkunu mikrija mingħajr xufier minn awtoritajiet pubbliċi

biex jagħmlu trasport fit-triq li ma jikkompetix ma' impriżi privati tat-trasport;

(b) vetturi wżati jew mikrija mingħajr ix-xufier minn impriżi ta' agrikoltura, ortikultura, forestrija,

biedja jew sajd għat-trasport ta' merkanzija bħala parti mill-attività intraprenditorjali tagħhom

stess f'raġġ li ma jaqbiżx il-100 km mill-bażi ta' l-impriża;

(ċ) tractors għall-agrikoltura u tractors għall-forestrija wżati għal attivitajiet agrikoli jew ta'

forestrija, f'raġġ li ma jaqbiżx il-100 km mill-bażi ta' l-impriża li tkun il-proprjetarja tal-

vettura, jew tikriha jew twelliha;
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(d) vetturi jew kombinazzjoni ta' vetturi b'piż massimu permissibbli li ma jaqbiżx is-7.5 tunnellati

wżati minn fornituri ta' servizzi universali kif imfisser f'Artikolu 2(13) tad-Direttiva 97/67/KE

tal-Parlament Ewroprew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 1997 dwar regoli komuni għall-

iżvilupp tas-suq intern ta' servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz 1 biex

iwasslu oġġetti bħala parti mis-servizz universali jew użati sabiex iġorru materjal jew tagħmir

għall-użu tax-xufier matul ix-xogħol tiegħu.  Dawn il-vetturi għandhom jintużaw biss f'raġġ

ta' 50 kilometru mill-bażi ta' l-impriża, u bil-kondizzjoni illi s-sewqan tal-vetturi ma jkunx l-

attività prinċipali tax-xufier;

(e) vetturi li joperaw b'mod esklużiv fuq gzejjer li ma jaqbżux l-2 300 kilometru kwadru f'żona li

ma tkunx magħquda mal-bqija tat-territorju nazzjonali permezz ta' pont, baxxfond jew mina

miftuħa għall-użu minn vetturi bil-mutur;

(f) vetturi wżati għat-trasport tal-merkanzija f'raġġ ta' 50 km mill-bażi ta' l-impriża u li jaħdmu

bil-gass naturali jew likwifikat jew bl-elettriku b'piż massimu permissibbli li, meta jkun

inkluż il-piż ta' karru jew nofs-karru, ma jaqbiżx is-7,5 tunnellati;

(g) vetturi wżati għat-tagħlim u l-eżamiinazzjoni bl-iskop li tinkiseb liċenzja tas-sewqan jew

ċertifikat ta' kompetenza professjonali, sakemm dawn ma jkunux qegħdin jintużaw għat-

trasport kummerċjali ta' merkanzija jew ta' passiġġieri;

(h) vetturi wżati b'konnessjoni ma' servizzi ta'  dranaġġ, ta' protezzjoni mill-għargħar, jew ta' l-

ilma, mal-manutenzjoni u l-kontroll tat-toroq, jew ma' servizzi ta' ġbir ta' skart bieb b'bieb jew

ta' rimi ta' skart;

                                                
1 ĠU L 15, 21.1.1998, p. 14.  Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru.

1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).



11337/1/04 REV 2 TS/gc 25
DG C III    MT

(i) vetturi b'10 sa 17-il sedil użati esklużivament għat-trasport mhux kummerċjali tal-passiġġieri;

(j) vetturi speċjalizzati li jġorru tagħmir taċ-ċirku u ta' fun-fairs;

(k) vetturi mgħammra partikolarment għal proġetti mobbli, li l-iskop primarju tagħhom huwa li

jintużaw bħala faċilità edukattiva meta jkunu wieqfa;

(l) vetturi wżati għall-ġbir tal-ħalib minn irziezet u t-twassil lura fl-irziezet ta' kontenituri tal-

ħalib jew ta' prodotti tal-ħalib intiżi bħala għalf għall-annimali;

(m) vetturi speċjalizzati li jġorru flus u/jew oġġetti ta' valur;

(n) vetturi wżati sabiex iġorru skart jew karkassi ta' annimali li ma jkunux intiżi għall-konsum

mill-bniedem;

(o) vetturi wżati esklużivament f'toroq li jinsabu f'faċilitajiet ċentrali ta' attività bħal portijiet,

interportijet u termini tal-ferrovija.

2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-eċċezzjonijiet mogħtija taħt il-

paragrafu 1 u l-Kummissjoni għandha tavża lill-Istati Membri l-oħra dwar dan.
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3. Sakemm ma jiġux preġudikati l-għanijiet imniżżla fl-Artikolu 1 u tingħata protezzjoni xierqa

lix-xufiera, Stat Membru jista', wara l-approvazzjoni mill-Kummissjoni, jagħti eżenzjonijiet żgħar

minn dan ir-Regolament fit-territorju tiegħu għal vetturi li jintużaw f'żoni li jiġu stabbiliti minn

qabel b'densità tal-popolazzjoni ta' anqas minn 5 persuni għal kull kilometru kwadru, fil-każijiet li

ġejjin:

- servizzi domestiċi regolari tal-passiġġieri, fejn l-iskeda tagħhom tkun konfermata mill-

awtoritajiet (u f'dan il-każ eżenzjonjiet rigward pawżi biss huma permessi), u

- operazzjonijiet domestiċi ta' trasport ta' merkanzija bit-triq fuq akkont ta' persuna nnifisha jew

b'kiri jew b'kumpens, li ma għandhomx impatt fuq is-suq intern u li huma bżonnjużi sabiex

imantnu ċerti setturi ta' l-industrija fit-territorju konċernat u fejn id-disposizzjonijiet ta'

eżenzjoni ta' dan ir-Regolament jimponu raġġ limitat sa 100 km.

It-trasport bit-triq taħt din l-eżenzjoni jista' jinkludi vjaġġ għal żona b'densità ta' popolazzjoni ta' 5

persuni jew aktar għal kull kilometru kwadru biss sabiex jintemm jew jinbeda l-vjaġġ. Kull miżura

bħal din għandha tkun proporzjonata fin-natura u l-firxa ta' applikazzjoni tagħha.

Artikolu 14

1.  Sakemm ma jiġu preġudikati l-għanijiet mniżżla fl-Artikolu 1, l-Istati Membri jistgħu,

awtorizzati mill-Kummissjoni, jagħtu eċċezzjonijiet mill-applikazzjoni ta' l-Artikoli 6 sa 9 ta' dan ir-

Regolament għal operazzjonijiet tat-trasport li jsiru f'ċirkostanzi eċċezzjonali.
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2. F'każijiet urġenti l-Istati Membri jistgħu jagħtu eċċezzjoni temporanja għal perijodu li ma

jaqbiżx it-tletin jum, u din għandha tkun notifikata minnufih lill-Kummissjoni.

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra b'kull eċċezzjoni mogħtija skond

dan l-Artikolu.

Artikolu 15

L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi x-xufiera tal-vetturi li għalihom issir referenza fl-Artikolu

3(a) huma ggvernati mir-regoli nazzjonali li jipprovdu protezzjoni xierqa fir-rigward tal-ħinijiet

permessi tas-sewqan u l-pawżi u l-perijodi ta' mistrieħ imposti.

KAPITOLU V

Proċeduri ta' kontroll u sanzjonijiet

Artikolu 16

1. Meta ma jkun installat fil-vettura l-ebda tagħmir ta' reġistrazzjoni skond ir-Regolament (KEE)

3821/85, il-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu għandhom japplikaw għal:

(a) servizzi regolari nazzjonali ta' passiġġieri, u
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(b) servizzi regolari internazzjonali ta' passiġġieri li l-vened tar-rotta tagħhom jinsabu f'distanza

massima ta' 50 km f'linja dritta minn fruntiera bejn żewġ Stati Membri u li t-tul tar-rotta

tagħhom ma teċċedix il-100 km.

2. L-impriża tat-trasport għandha tagħmel skeda tas-servizz u roster tax-xogħol li għandhom

juru, fir-rigward ta' kull xufier, l-isem, il-post fejn huwa bbażat u l-iskeda bil-quddiem għal diversi

perijodi ta' sewqan, xogħol ieħor, pawżi u disponibbiltà.

Kull xufier li jingħata jaħdem servizz imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jġorr miegħu estratt mir-

roster tax-xogħol u kopja ta' l-iskeda tas-servizz.

3. Ir-roster tax-xogħol għandu:

(a) jinkludi l-dettalji kollha mniżżla fil-paragrafu 2 għal perijodu minimu li jkopri it-28 jum ta'

qabel; dawn il-partikolaritajiet għandhom ikunu aġġornati f'intervalli regolari, u ma jistax

ikun hemm dewmien ta' aktar minn xahar bejniethom;

(b) ikun iffirmat mill-kap ta' l-impriża tat-trasport jew minn persuna awtorizzata li tirrapreżentah;

(ċ) jinżamm mill-impriża tat-trasport għal sena wara l-għeluq tal-perijodu kopert minnha. L-

impriża tat-trasport għandha, meta tintalab, tagħti estratt mir-roster lix-xufiera kkonċernati; u

(d) jiġi ppreżentat u jingħata fuq talba ta' l-uffiċjal awtorizzat li jispezzjona.
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Artikolu 17

1. L-Istati Membri għandhom, bil-mod standard stabbilit fid-Deċiżjoni 93/173/KEE 1, jibagħtu

l-informazzjoni meħtieġa lill-Kummissjoni sabiex tkun tista', ta' kull sentejn, tagħmel rapport dwar

l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u r-Regolament (KEE) Nru. 3821/85 u żviluppi fl-oqsma in

kwistjoni.

2. Din l-informazzjoni għandha tkun komunikata lill-Kummissjoni mhux aktar tard mit-30 ta'

Settembru tas-sena li tiġi wara t-tmiem tal-perijodu ta' sentejn ikkonċernat.

3. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fi żmien 13-

il xahar mit-tmiem tal-perijodu ta' sentejn ikkonċernat.

Artikolu 18

L-Istati Membri għandhom jadottaw dawk il-miżuri li jkunu meħtieġa għall-implimentazzjoni ta'

dan ir-Regolament.

                                                
1 ĠU L 72, 25.3.1993, p. 33.



11337/1/04 REV 2 TS/gc 30
DG C III    MT

Artikolu 19

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar penali li japplikaw għal ksur ta' dan ir-

Regolament u r-Regolament (KEE) Nru. 3821/85 u għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha

sabiex jiżguraw illi jkunu implimentati. Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati,

dissważivi u b'mod li ma jiddiskriminawx.  L-ebda ksur ta' dan ir-Regolament u r-Regolament

(KEE) Nru. 3821/85 ma għandu jkun suġġett għal aktar minn penali jew proċedura waħda.  L-Istati

Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawn il-miżuri sad-data imsemmija fit-tieni

subparagrafu ta' l-Artikolu 29.  Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri dwar dan.

2. Stat Membru għandu jagħti l-kapaċità lill-awtoritajiet kompetenti li jimponu penali fuq

impriża u/jew xufier għal ksur ta' dan ir-Regolament li jinqabad fit-territorju tiegħu u li għalih tkun

għadha ma ġietx imposta penali, anki meta dak il-ksur ikun sar fit-territorju ta' Stat Membru ieħor

jew ta' pajjiz terz.

Bħala eċċezzjoni, fejn jinstab ksur:

- li ma jkunx sar fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat, u

- li jkun sar minn impriża stabbilita, jew minn xufier li għandu l-post ta' l-impjieg tiegħu, fi Stat

Membru ieħor jew f'pajjiż terz:

Stat Membru jista', sa l-1 ta' Jannar 2009, minflok ma jimponi penali, jinnotifika bil-fatti tal-ksur

lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru jew fil-pajjiż terz fejn l-impriża hija stabbilita jew fejn ix-

xufier għandu l-post ta' l-impjieg tiegħu.
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3. Kull meta Stat Membru jibda proċeduri jew jimponi penali għal ksur partikolari għandu jagħti

lix-xufier prova xierqa ta' dan bil-miktub.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi sistema ta' penali proporzjonati, li jistgħu jinkludu

penali finanzjarji, tkun fis-seħħ għal ksur ta' dan ir-Regolament jew ir-Regolament (KEE) Nru.

3821/85 minn impriżi, jew kunsinjatarji, burdnara, operaturi tal-ġiti, kuntratturi prinċipali, sub-

kuntratturi u aġenziji għall-impjieg ta' xufiera li jkunu assoċjati ma' impriżi.

Artikolu 20

1. Ix-xufier għandu jżomm kull prova li tingħata minn Stat Membru dwar penali imposti jew il-

bidu ta' proċeduri sakemm l-istess ksur ta' dan ir-Regolament ma jkunx jista' jwassal aktar għal tieni

proċedura jew penali skond id-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

2. Ix-xufier għandu jagħti, meta jintalab, l-evidenza msemmija fil-paragrafu 1.

3. Xufier li jkun impjegat jew li jkun qiegħed għad-disposizzjoni ta' aktar minn impriża waħda

tat-trasport għandu jagħti informazzjoni biżżejjed lil kull impriża biex tkun tista' tikkonforma mal-

Kapitolu II.
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Artikolu 21

Meta Stat Membru jqis illi kien hemm ksur ta' dan ir-Regolament li huwa tali li jista' b'mod ċar

jipperikola s-sigurtà fit-triq, dan għandu jkollu s-setgħa li jwaqqaf il-vettura kkonċernata sakemm

il-kawża tal-ksur tkun rettifikata.  L-Istati Membri jistgħu jġiegħlu lix-xufier jieħu perijodu ta'

mistrieħ ta' kuljum.  L-Istati Membri jistgħu wkoll jirtiraw, jissospendu jew jirrestrinġu l-liċenzja ta'

l-impriża, jekk l-impriża tkun stabbilita f'dak l-Istat Membru, jew jirtiraw, jissospendu jew

jirrestrinġu l-liċenzja tas-sewqan ta' xufier.  Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 24(2) għandu

jiżviluppa linji gwida bil-għan li jippromwovu applikazzjoni armonizzata ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 22

1. L-Istati Membri għandhom jgħinu lil xulxin fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u biex

jikkontrollaw li hemm konformità miegħu.

2. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jiskambjaw b'mod regolari l-

informazzjoni kollha disponibbli dwar:

(a) il-ksur tar-regoli mniżżla fil-Kapitolu II minn persuni li mhumiex residenti u kull penali

imposta għal dan il-ksur;

(b) il-penali imposti minn Stat Membru fuq ir-residenti tiegħu għal ksur bħal dan li jitwettaq fi

Stati Membri oħra.
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3. L-Istati Membri għandhom jibgħatu regolarment l-informazzjoni relevanti dwar l-

interpretazzjoni u l-applikazzjoni nazzjonali ta' dan ir-Regolament lill-Kummissjoni, li għandha

tagħmel din l-informazzjoni disponibbli fil-forma elettronika lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 23

Il-Komunità għandha tidħol f'kull negozjati ma' pajjiżi terzi li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex ikun

implimentat dan ir-Regolament.

Artikolu 24

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-kumitat imsemmi f'Artikolu 18(1) tar-

Regolament (KEE) Nru. 3821/85.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni

1999/468/KE, b'kont meħud tad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 25

1. B'talba ta' Stat Membru, jew b'inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni għandha:

(a) teżamina każijiet fejn iqumu differenzi fl-applikazzjoni u l-infurzar ta' kull disposizzjoni ta'

dan ir-Regolament u b'mod partikolari dwar il-ħinijiet tas-sewqan, il- pawżi u l-perijodi ta'

mistrieħ;
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(b) tiċċara d-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, bl-iskop li tippromovi approċċ komuni.

2. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar approċċ

rakkommandat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 24(2).  Il-Kummissjoni għandha

tikkomunika d-deċiżjoni tagħha lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Istati Membri.

KAPITOLU VI

Disposizzjonijiet Finali

Artikolu 26

Ir-Regolament (KEE) Nru. 3821/85 għandu jinbidel b'li ġej:

1. L-Artikolu 2 għandu jiġi emendat kif ġej:

"Artikolu 2

Għall-fini ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw it-tifsiriet li hemm fl-Artikolu 4 tar-

Regolament (KE) Nru. �. tal-Parlament u tal-Kunsill ta' �. dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta

leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-

Kunsill (KEE) Nru. 3821/85 u (KE) Nru. 2135/98.

_____________________

* ĠU L .......";
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2. L-Artikolu 3(1), (2) u (3) għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

"1. It-tagħmir ta' reġistrazzjoni għandu jkun stallat u wżat fil-vetturi reġistrati fi Stat

Membru li jintużaw għat-trasport ta' passiġġieri jew ta' merkanzija bit-triq, ħlief il-vetturi

msemmija fl-Artikoli 3 u 16 (1) tar-Regolament (KE) Nru. ...* u vetturi, li kienu eżentati mill-

kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament Nru. 3820/85, iżda li ma għadhomx eżentati taħt ir-

Regolament �* għandu jkollhom sa l-31 ta' Diċembru 2007 biex jikkonformaw ma' dan ir-

rekwiżit.

2. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw il-vetturi msemmija fl-Artikolu 13(1) u (3) tar-

Regolament (KEE) Nru. 3820/85 mill-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

3. L-Istati Membri jistgħu, wara awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni, jeżentaw mill-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament il-vetturi wżati għall-operazzjonijiet tat-trasport

imsemmija fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KEE) Nru. 3820/85.";

3. L-Artikolu 14(2) għandu jinbidel kif ġej:

"2. L-impriża għandha żżomm il-folji tar-rekords u l-karti stampati, kull meta jkunu nħarġu

dawn il-karti stampati biex ikun hemm konformità ma' l-Artikolu 15(1), f'ordni kronoloġika u

f'forma li tista' tinqara għal mill-inqas minn sena wara l-użu tagħhom u għandha tagħti kopji

lix-xufiera kkonċernati li jitolbu għalihom.  L-impriża għandha wkoll tagħti kopja tad-data

mniżżla mill-cards tax-xufier, x-xufiera kkonċernati li jitolbuhom u l-karti stampati ta' dawn

il-kopji.  Il-folji ta' reġistrazzjoni, il-karti stampati u l-informazzjoni mniżżla għandhom

jintwerew jew jingħataw meta mitluba minn kull uffiċjal awtorizzat li jispezzjona.";

________________

* ĠU L inla' in-Nru ta' dan ir-Regolament
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4. L-Artikolu 15 għandu jiġi emendat kif ġej:

- Fil-paragrafu 1, għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

"Fejn il-card tax-xufier titħassar, ma tibqax taħdem tajjeb jew ma tkunx fil-pussess tax-

xufier, ix-xufier għandu:

(i) fil-bidu tal-vjaġġ tiegħu, jistampa d-dettalji tal-vettura li jkun qiegħed isuq ix-

xufier, u għandu jdaħħal f'dik il-karta stampata:

(a) id-dettalji li bihom ix-xufier jista' jiġi  identifikat (l-isem, il-card tax-xufier

jew in-numru tal-liċenzja tax-xufier), inkluża l-firma tiegħu;

(b) il-perijodi msemmija fil-paragrafu 3, it-tieni inċiż (b), (ċ) u (d).

(ii) fl-aħħar tal-vjaġġ, jistampa l-informazzjoni dwar il-perijodi ta' ħin irreġistrati mit-

tagħmir tar-reġistrazzjoni, jirreġistra kull perijodu ta' xogħol ieħor, disponibbiltà u

mistrieħ li jkun ħa mill-ħin mindu kienet stampata il-folja fil-bidu tal-vjaġġ, meta

ma jkunx reġistrat mit-takografu, u jimmarka fuq dak id-dokument id-dettalji li

bihom ix-xufier jista' jiġi identifikat (l-isem, il-card tax-xufier jew in-numru tal-

liċenzja tax-xufier), inkluża l-firma tiegħu.";
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- Il-paragrafu 2, it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b'dan li ġej:

"Meta x-xufier ma jkunx jista' juża t-tagħmir stallat fil-vettura minħabba li x-xufier kien

'il bogħod mill-vettura, il-perijodi tal-ħin imsemmija fil-paragrafu 3, it-tieni inċiż (b),

(ċ) u (d) għandhom:

(i) jekk il-vettura tkun stallata b'tagħmir ta' reġistrazzjoni skond l-Anness I, jiddaħħlu

fil-folja tar-rekords, jew manwalment, jew b'reġistrazzjoni awtomatika jew

b'mezzi oħra, b'mod li jistgħu jinqraw u mingħajr ma titħammeġ il-folja ; jew

(ii) jekk il-vettura tkun attrezzata b'tagħmir tar-reġistrazzjoni skond l-Anness IB,

jiddaħħlu fil-card tax-xufier permezz tal-faċilità ta' dħul manwali li hemm fit-

tagħmir tar-reġistrazzjoni.

Fejn ikun hemm aktar minn xufier wieħed fuq il-vettura attrezzata bit-tagħmir ta'

reġistrazzjoni skond l-Anness IB, dawn għandhom jiżguraw illi l-cards tax-xufiera tagħhom

jiddaħħlu fl-islott it-tajjeb fit-takografu.";
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- Il-paragrafi  (3)(b) u (ċ) għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

"(b) "xogħol ieħor" tfisser kull attività minbarra s-sewqan, kif imfisser fl-Artikolu 3(a) tad-

Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2002 dwar

l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' persuni li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport

bit-triq, kif ukoll kull xogħol għall-istess persuna li tħaddem jew għal xi persuna oħra li

tħaddem kemm fis-settur tat-trasport jew barra minnu, u għandha tkun irreġistrata taħt

dan is-sinjal #.

(ċ)     "disponibbiltà" definita fl-Artikolu 3(b) tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/15/KE

għandha tkun irreġistrata taħt dan is-sinjal #.

_____________________

* ĠU L 80, 23.2.2002, p. 35.";

- Il-paragrafu 4 għandu jitħassar.

- Il-paragrafu 7 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"7(a) Fejn ix-xufier isuq vettura li tkun attrezzata b'tagħmir ta' reġistrazzjoni skond l-Anness

I, ix-xufier għandu jkun kapaċi juri, kull meta jintalab minn uffiċjali li jispezzjona:

(i) il-folji tar-rekords għall-ġimgħa kurrenti u dawk użati mix-xufier fil-15-il jum ta' qabel;

(ii) il-card tax-xufier jekk dan ikollu waħda, u
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(iii) kull rekord manwali u karti stampati li jkunu saru matul il-ġimgħa kurrenti u l-15-il jum

ta' qabel kif meħtieġ taħt dan ir-Regolament u r-Regolament (KEE) Nru. 3820/85.

Madankollu, wara l-1 ta' Jannar 2008, il-perijodi ta' ħin imsemmija f'(i) u (iii) għandhom

ikopru l-jum kurrenti u t-28 jum ta' qabel.

(b) Meta x-xufier isuq vettura attrezzata b'tagħmir ta' reġistrazzjoni skond l-Anness IB, ix-xufier

għandu jkun kapaċi juri, kull meta jintalab minn uffiċjali li jispezzjona:

(i) il-card tax-xufier tiegħu;

(ii) kull rekord manwali u karta stampata li tkun saret matul il-ġimgħa kurrenti u l-15-il jum

ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-Regolament u Regolament (KEE) Nru. 3820/85, u

(iii) il-folji tar-rekords li jaqblu ma' l-istess perijodu bħal dak imsemmi fis-subparagrafu ta'

qabel li matulu huwa saq vettura attrezzata b'tagħmir ta' reġistrazzjoni skond l-Anness 1.

Madankollu, wara l-1 ta' Jannar 2008, il-perijodi ta' ħin imsemmija taħt (ii) għandhom ikopru

il-jum kurrenti u t-28 jum ta' qabel.
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(ċ) Uffiċjali awtorizzat li jispezzjona jista' jiċċekkja l-konformità mar-Regolament (KEE) Nru.

3820/85 billi janalizza l-folji tar-rekords, tad-data murija jew stampata li tkun ġiet irreġistrata

mit-tagħmir ta' reġistrazzjoni jew mill-card tax-xufier jew, fin-nuqqas ta' dan, billi janaliżża

kwalunkwe dokument ieħor ta' appoġġ illi jiġġustifika n-nuqqas ta' osservanza ta' xi

disposizzjoni, bħal dawk imniżżla fl-Artikoli 16 (2) u (3)."

Artikolu 27

Ir-Regolament Nru. 2135/98 qiegħed jiġi emendat kif ġej:

1. L-Artikolu 2(1)(a) għandu jinbidel b'dan li ġej:

"1.(a) "Wara l-5 ta' Awwissu 2005, vetturi li jidħlu fis-servizz għall-ewwel darba

għandhom ikunu attrezzati b'tagħmir ta' reġistrazzjoni skond ir-rekwiżiti ta' l-Anness

IB tar-Regolament (KEE) Nru. 3821/85".

2. L-Artikolu 2.2 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw illi huma

jistgħu joħorġu l-cards tax-xufiera mhux aktar tard mill-5 ta' Mejju 2005."
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Artikolu 28

Ir-Regolament (KEE) Nru. 3820/85 qiegħed b'dan jiġi mħassar.

Madankollu, il-paragrafi 1, 2 u 4 ta' Artikolu 5 għandhom jibqgħu japplikaw sad-dati mniżżla fl-

Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2003/59/ KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2003

dwar il-kwalifika inizjali u t-taħriġ perjodiku ta' xufiera ta' ċerti vetturi għat-trasport bit-triq ta'

merkanzija jew ta' passiggieri 1.

Artikolu 29

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ sena wara l-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal

Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, minbarra l-Artikolu 27, li għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara

l-jum tal-pubblikazzjoni.

Għandu japplika minn  �*.

Dan ir-Regolament għandu jkun jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri

kollha.

Magħmul fi Brussel,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

         Il-President  Il-President

===============

                                                
1 ĠU L 226, 10.9.2003, p. 4.  Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 2004/66/KE (ĠU

L 168, 1.5.2004, p. 35).
* tliet xhur wara d-data tal-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.
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I. Introduzzjoni

Proċedura

Fil-qafas tal-proċedura ta' ko-deċiżjoni (Artikolu 251 Trattat tal-KE), il-Parlament Ewropew adotta

l-opinjoni tiegħu fl-14 ta' Jannar 2003 1 dwar il-proposta tal-Kummissjoni, kif sottomessa fit-12 ta'

Ottubru 2001.  Wara dak, il-Kummissjoni ppreżentat proposta emendata fit-12 ta' Awissu 2003.

Meta mqabbel mal-proposta oriġinali, il-proposta emendata inkorporat numru konsiderevoli ta'

emendi adottati mill-Parlament Ewropew, u ħadet kont ukoll ta' ħidma li kienet diġà twettqet qabel

mill-istanzi tal-Kunsill.

L-abbozz ta' Regolament jipprova jissostitwixxi l-leġislazzjoni attwalment fis-seħħ, jiġifieri r-

Regolament (KEE) 3820/85 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali relatata mat-

trasport bit-triq 2.  Dan ir-Regolament ta' l-aħħar sa issa rregola ħinijiet ta' sewqan u ta' mistrieħ u

pawżi għal sewwieqa professjonali.  Barra dan, l-abbozz ta' Regolament jipproponi li jemenda r-

Regolament (KEE) 3821/85, billi jaħseb b'mod partikolari għall-aspetti tekniċi relatati ma' l-

introduzzjoni tat-takografu diġitali.  Huwa jipprovdi wkoll għall-posponiment taż-żminijiet

perentorji għall-introduzzjoni ta' dan it-tagħmir ġdid u għad-disponibbiltà ta' karti tas-sewwieqa.

Il-Kunsill adotta l-posizzjoni komuni tiegħu fid-9 ta' Diċemrbu 2004.  Fit-twettiq tal-ħidma tiegħu,

il-Kunsill ħa kont ukoll ta' l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 3.

                                                
1 ĠU C 38E, 12.2.2004, p. 152.
2 ĠU L 370, 31.12.1985, p. 1.
3 ĠU C 221, 17.9.2002, p. 19.



11337/2/04 REV 2 ADD 1 PS/gc 3
DG C III   MT

Għanijiet prinċipali ta' l-abbozz ta' Regolament

L-abbozz ta' Regolament għandu l-għan li:

- jadatta l-mekkaniżmu tal-ħinijiet ta' sewqan, pawżi u perijodi ta' mistrieħ sabiex jitjiebu l-

kundizzjonijiet ta' xogħol għas-sewwieqa professjonali fis-settur tat-trasport, waqt li jieħu

kont ukoll ta' l-intuwiti miksuba f'termini ta' l-interrelazzjoni bejn is-sigurtà fit-triq u l-ħinijiet

ta' sewqan ta' sewwieqa professjonali;

- jiżgura li l-introduzzjoni tat-takografu diġitali jippermetti infurzar ħafna aktar effettiv tar-

regoli in kwistjoni.  Il-posponiment taż-żmien perentorju għat-twaħħil mandatorju tiegħu

jieħu kont tal-kapaċitajiet ta' l-industrija li tforni t-tagħmir ġdid.

Dan l-abbozz ta' leġislazzjoni jagħti kontribut sinifikanti għat-tisħiħ tas-sigurtà fit-toroq; fil-fatt, l-

adozzjoni tiegħu jikkostitwixxi pass sinifikanti 'l quddiem fil-kisba ta' l-għan ta' l-UE li jitnaqqsu

bin-nofs il-fatalitajiet bl-inċidenti tat-traffiku sa l-2010.

II. Analiżi tal-Posizzjoni Komuni

Il-Kummissjoni ssottomettiet il-proposta inizjali tagħha fit-12 ta' Ottubru 2001 bħala risposta għall-

ħtieġa perċepita b'mod wiesa' u urġenti li jiġu ċċarati, simplifikati u aġġornati d-disposizzjonijiet

tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85.  Meta eżamina din il-proposta, il-Kunsill, sa mill-bidu tal-

proċedimenti, sab quddiemu l-isfida li jinstab bilanċ bejn it-tħassib li jikkonċerna s-sigurtà fit-toroq,

konsiderazzjonijiet soċjali u l-flessibbiltà ta' l-industrija.  Dan ma kienx kompitu faċli, u involva

diskussjonijiet fit-tul fi ħdan l-istanzi tal-Kunsill. Il-ftehim eventwali fi ħdan il-Kunsill, kif rifless

fil-posizzjoni komuni tiegħu, ġie faċilitat permezz tas-sottomissjoni tal-proposta emendata tal-

Kummissjoni fit-12 ta' Awissu 2003.
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Il-Kunsill huwa tal-fehma li l-posizzjoni komuni tiegħu tipprovdi valur miżjud konsiderevoli meta

mqabbla mal-leġislazzjoni attwalment fis-seħħ. Fost l-elementi li jipprovdu tali valur miżjud hawn

dawn li ġejjin:

- il-perijodu minimu ta' mistrieħ mhux interrott kull ġurnata huwa miżjud minn 8 għal 9 sigħat;

- il-ħin massimu ta' sewqan kull ġimgħa kalendarja huwa mnaqqas għal 56 siegħa (bħalissa

huwa possibbli li jsiru 74 siegħa ta' sewqan f'ġimgħa kalendarja waħda);

- matul ġimagħtejn konsekuttivi, sewwieq irid jieħu mill-inqas perijodu regolari wieħed ta'

mistrieħ kull ġimgħa li jikkonsisti f'perijodu mhux interrott ta' mill-inqas 45 siegħa;

- jinħoloq il-qafas legali għall-Istati Membri, soġġett għal ċerti kondizzjonijiet:

= li vettura tiġi immobilizzata temporanjament;

= li liċenzja ta' impriża tiġi rtirata, sospiża jew ristretta;

= li liċenzja tas-sewqan ta' sewwieq tiġi rtirata, sospiża jew ristretta.

Linji gwida bi ħsieb tal-promozzjoni ta' applikazzjoni armonizzata ta' dawn id-

disposizzjonijiet ser jiġu żviluppati skond il-proċedura tal-Komitoloġija;

- il-perijodu ta' żmien li jista' effettivament jiġi kontrollat minn uffiċjali ta' l-infurzar huwa

miżjud b'mod sinifikanti, mill-"ġimgħa attwali u l-aħħar ġurnata ta' sewqan tal-ġimgħa ta'

qabel" għall-"ġimgħa attwali u l-15-il ġurnata ta' qabel".  Wara l-1 ta' Jannar 2008 dan il-

perijodu jerga' jiġi miżjud aktar, għall-"ġurnata attwali u t-28 ġurnata ta' qabel".  Dawn id-

disposizzjonijiet jagħmluha possibbli li l-inforzaturi jibbenefikaw mill-kapaċitajiet tat-

takografu diġitali;

- in-numru u l-firxa ta' applikazzjoni ta' l-eżenzjonijiet ġenerali huma mnaqqsa;

- l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri ser jingħataw il-poter li jimponu sanzjoni għal

infrazzjoni li tiġi individwata fit-territorju tagħhom, ukoll jekk l-infrazzjoni tkun twettqet

barra mit-territorju tagħhom;

- parteċipanti oħra fil-katina tat-trasport jistgħu, taħt ċerti kondizzjonijiet, jinżammu ko-

responsabbli għal infrazzjoni.

Il-Kunsill ifakkar ukoll li, għal dak li jirrigwarda l-introduzzjoni tat-takografu diġitali (i.e. it-twaħħil

ta' dan it-tagħmir fuq il-vetturi tal-merkanzija tqal ġodda kollha), huwa estenda ż-żmien perentorju

għal dan b'sena, sal-5 ta' Awissu 2005 (cf. l-Artikolu 27) minħabba konsiderazzjonijiet prattiċi.

Barra minn dan, il-posizzjoni komuni tal-Kunsill, permezz ta' l-emenda ta' l-istrument rilevanti (ir-

Regolament (KEE) Nru 3821/85), tipprovdi għal ammont ta' titjib fejn jidħol it-tħaddim ta' dan it-

tagħmir.
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Emendi tal-Parlament Ewropew

Il-Kunsill seta' jaċċetta numru konsiderevoli ta' emendi tal-Parlament b'mod sħiħ, li huma l-emendi

1, 2, 7, 21, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 41, 44, 47, 52, 53.  Barra minn dan, il-Kunsill aċċetta,

għalkemm bi kliem differenti, l-emendi 3 (fil-premessa 11), 5, 6, 31, 34, 43, 48, 54, 62 (fl-Artikolu

25(iii)), 65 u 66.

Il-Kunsill seta' jaċċetta parzjalment l-emendi 4, 12, 17, 18, 107 (bħala kompromess, il-Kunsill

adotta disposizzjoni li tiddikjara li huma biss il-perijodi ta' mistrieħ imnaqqsa ta' kull ġimgħa li

jistgħu jittieħdu ġo vettura) u 45 (il-Kunsill jikkunsidra li d-disposizzjonijiet li hemm fl-Artikolu 8.6

u 8.7 huma bejn wieħed u ieħor ekwivalenti).

Għal dak li jirrigwarda l-emenda 39, il-Kunsill adotta soluzzjoni differenti għal din il-problema; dan

huwa rifless fl-Artikolu 6.5.

Mill-emendi li ma ġewx inkorporati mill-Kummissjoni fil-proposta emendata tagħha, il-Kunsill

aċċetta madankollu l-emendi 20 u 58.

Il-Kunsill ma aċċettax l-emendi 8, 11, 14, 89, 19, 22, 28, 78, 42, 51, 55, 56, 61, 67, 69 u 70.  Il-

Kunsill barra minn dan ma aċċettax il-lista ta' emendi li huwa rifless minn hawn 'il quddiem,

flimkien ma' kummenti ta' spjegazzjoni:

− l-emenda 49; għandu jiġi nnotat li d-disposizzjonijiet tal-Kunsill fejn jirrigwarda din il-kwistjoni

partikolari jikkonsistu fid-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 5(a)ii u l-Artikolu 19bis � dan l-

Artikolu ta' l-aħħar notevolment jinkorpora l-kunċett introdott mill-Parlament dwar is-

sitwazzjoni meta sewwieq jaħdem għal aktar minn impriża ta' trasport waħda;

− l-emenda 9 � għalkemm il-Kunsill jaqbel li l-inforzaturi għandhom ikunu jistgħu jikkontrollaw

il-ġurnata attwali u t-28 ġurnata ta' qabel, huwa jħoss li l-inforzaturi m'għandu jkollhom l-ebda

obbligu assolut biex jagħmlu dan, u jħalli dan għall-ġudizzju tagħhom;

− għal dak li jirrigwarda l-emenda 10, il-Kunsill huwa ta' l-opinjoni li dan ir-Regolament għandu

jiffoka fuq il-ħinijiet ta' sewqan u ta' mistrieħ u mhux fuq il-ħin ta' xogħol globali;

− għal dak li jirrigwarda l-emenda 13, għandu jiġi sottolineat li l-Kunsill inkluda disposizzjoni

pjuttost simili fl-Artikolu 6.2;
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− għal dak li jirrigwarda l-emendi 15 u 16 li jikkonċernaw l-AETR, u li huma marbuta ma' l-

emenda 4, il-Kunsill huwa ta' l-opinjoni li s-soluzzjoni tiegħu għal din il-problema tiżgura

salvagwardja ekwivalenti;

− għal dak li jirrigwarda l-emendi 23 u 24 li jittrattaw l-eżenzjonijiet għal ċerti kategoriji ta'

vetturi, il-Kunsill inkluda dawn il-kategoriji fl-Artikolu 13, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu

jeżentaw dawn il-kategoriji fit-territorju nazzjonali tagħhom;

− għal dak li jirrigwarda l-emenda 29, il-Kunsill huwa ta' l-opinjoni li mhix meħtieġa definizzjoni

ta' �ħin ta' sewqan�;

− l-emenda 35: il-Kunsill huwa ta' l-opinjoni li dawn l-etajiet minimi għandhom jiġu ttrattati fil-

leġislazzjoni rilevanti Komunitarja li tappartieni għal-liċenzji tas-sewqan u għat-taħriġ ta'

sewwieqa professjonali;

− għal dak li jirrigwarda l-emenda 83, il-Kunsill jipproponi fl-Artikolu 7 sistema simili li tittratta

l-istess kwistjoni ta' sigurtà tat-traffiku iżda li, huwa jħoss, tista' tiġi applikata u kontrollat aktar

faċilment;

− l-emenda 57 � il-Kunsill jissottolinea madankollu li żewġ elementi ta' din l-emenda huma

inklużi fl-Artikolu 13(k) u (m) tal-posizzjoni komuni;

− għal dak li jikkonċerna l-emenda 59, il-Kunsill jiġbed l-attenzjoni li sa ċertu punt, l-Artikolu

13(b) jaħseb għal din is-sitwazzjoni partikolari;

− l-emendi 60 u 63 � il-Kunsill jikkunsidra li tali disposizzjonijiet għandhom ikunu fl-abbozz ta'

Direttiva proposta dwar l-infurzar 4 li huwa marbut mill-qrib ma' dan l-abbozz ta' Regolament;

− għal dak li jirrigwarda l-emenda 64, il-Kunsill jinnota li ma aċċettax ir-referenza għal "non-

diskriminazzjoni";

− l-emenda 68 � billi l-Kunsill jikkunsidra li d-disposizzjonijiet attwali li hemm fl-Artikolu 20,

21, 23 u 24 huma suffiċjenti.

                                                
4 �abbozz ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kondizzjonijiet minimi għall-

implimentazzjoni tad-Direttiva 2002/15/KE u r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) 3820/85 u
3821/85 li jikkonċernaw leġislazzjoni soċjali relatata ma' attivitajiet ta' trasport bit-triq.�
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III. Konklużjoni

Il-Kunsill seta' jaċċetta l-biċċa l-kbira ta' l-emendi tal-Parlament (cf. ukoll il-lista ta' elementi ta'

"valur miżjud" taħt II) fejn jidħlu d-"disposizzjonijiet ċentrali" ta' l-abbozz ta' Regolament � li

jappartienu għall-ħinijiet ta' sewqan u mistrieħ ta' kull ġurnata jew kull ġimgħa u għall-pawżi, iżda

wkoll għal kwistjonijiet ta' firxa ta' applikazzjoni u infurzar.  Għalhekk, jista' jiġi konkluż li teżisti

konverġenza wiesgħa bejn iż-żewġ Istituzzjonijiet dwar l-elementi ċentrali ta' dan l-abbozz ta'

strument.

________________________
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Statements for the Council's minutes

Statement by FRANCE

The Council of the European Union today gave its views on a new Regulation 3820 concerning the

driving times and rest periods of professional drivers.  This has long been awaited by France, as the

present Regulation dates from 1985 and suffers from many inadequacies which make it unsuitable

for present-day road transport conditions.
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These inadequacies relate to matters of daily and weekly rest, on which France regrets that it has not

been possible to achieve greater progress.  In France's view, this Regulation does not take sufficient

account of progress resulting from the introduction of the digital tachograph, which will allow

information on driving time and rest time to be obtained much more effectively.

However, the new Regulation does bring some progress; in  particular the introduction in the text of

the proposal for a reference to Directive 2002/15 on working time (a maximum of 60 hours per

week), calculation of driving time on a weekly calendar, the placing of greater responsibility on

employers and others involved in the transport process; and reinforcement of penalties for offences.

For this reason, in the hope that Regulation 3820/85 will at last be revised after nearly 20 years and

despite the fact that it finds the proposed text to a great extent unsatisfactory, France agrees to its

adoption.

Statement by GERMANY

The third sentence of Article 19(1) contains a provision which prohibits the imposition of more than

one sanction for infringement of the Regulation.  In the view of the German Government this

provision should not be interpreted as meaning that furthermore no action can be taken in the case

of infringements of other legal provisions where they are committed concomitantly with an offence

of exceeding driving time which has already been penalised as such.  Such a consequence would

not be acceptable to Germany.  The point is rather that an infringement of the Regulation may be

acted upon and sanctioned once only.  Action may however be taken on infringements of other legal

provisions.



14780/1/04 REV 1 ADD 1 REV 1 asy/PG/jr 3
DG C III    EN

Statement by FINLAND

Article 19(2)

Finland states that no criminal sanctions will be imposed pursuant to Article 19(2).

Statement by ITALY

Italy recognises the importance of the adoption of the proposal concerning the harmonisation of

certain social legislation relating to road transport.

It points out that there are aspects of the text of the proposal which are not entirely satisfactory, in

particular the definition of "other work",  the daily rest period provided in the case of

multi-manning, the absence of a harmonised definition of "serious infringements" and the rule on

the requirement for documentation to be kept aboard the vehicle.

Italy is however aware that the compromise represents a delicate balance between opposing points

of view and therefore supports the package with a view to an overall agreement: the text contains

differing elements of undoubted added value in terms of effectiveness of controls and social

protection, without however losing sight of the need to ensure operational flexibility for the

transport undertakings.
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Statement by BELGIUM

Belgium regrets that the Council has not taken up the proposal to extend the scope of

Regulation No 3820/85  to vehicles with a GVW under 3,5 tonnes.

Nor was there majority support in the Council for the European Parliament's proposal that the

Regulation include courier and express delivery services irrespective of vehicle weight.

In recent years there has been a huge increase in the number of accidents involving vehicles

under 3,5 tonnes.

Given that this Regulation very explicitly aims to improve road safety, it would be desirable to

apply it to this category of vehicles also.

In view of the importance Belgium attaches to increased and more effective control and of the

improvements which the European Council's text proposal brings to this area, but also in the light of

the impending introduction of the digital tachograph, Belgium will join in approving the proposal.
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2001/0241 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI 
LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 
in segwitu għat tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE 

 
dwar 

il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzar ta’ ċerta leġislazzjoni soċjali dwar it-trasport 

fit-triq u li temenda r-Regolament tal-Kunsill (ŻEE) 3821/85 dwar tagħmir li 
jirrekordja fit-trasport tat-triq 

1- INTRODUZZJONI 

Data tat-trasmissjoni tal-proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(dokument KUMM(2001) 573 finali – C5–0485/2001 - 2001/0241(COD): 

 
12 ta’ Ottubru 2001 

Data ta’ l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: 29 ta’ Mejju 2002 

Data ta’ l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: 14 ta’ Jannar 2003 

Data tat-trasmissjoni tad-dokument ta’ proposta emendata lill-Parlament 
Ewropew KUMM(2003)0490 – C5-0394/2003): 

11 ta’ Awwissu 2003

Data ta’ adozzjoni tal-pożizzjoni kumuni: 11 ta’ Ġunju 2004 

2- GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

Regolament tal-Kunsill (ŻEE) 3820/85 tal-31 ta’ Diċembru 19851 jipprovdi regoli għal 
ħinijiet tas-sewqan, pawżi u perijodi ta’ mistrieħ għal sewwieqa ta’ vetturi, li jaqgħu taħt il-
firxa tar-Regolament, bil-għan li jiġu armonizzati l-kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni 
f’trasport intern, kif ukoll l-irranġar tas-sigurtà fit-toroq u kondizzjonijiet tax-xogħol tax-
xufiera. Minħabba n-natura komplessa tar-regoli, d-differenzi fl-interpretazzjoni u l-
implimentazzjoni bejn l-Istati Membri, u tibdiliet konsiderevoli fis-settur tat-trasport tat-triq 
fil-15-il sena segwenti, il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament ġdid li jissimplifika, 
jikkjarifika u jaġġorna r-regoli. Għal dak li jikkonċerna s-simplifikazzjoni, din ħadet post is-
sistema komplessa ta’ kumpens għal perijodi mnaqqsa ta’ mistrieħ ta’ kuljum jew tal-ġimgħa 
(weekly) u minimiżża l-arranġamenti speċjali numerużi għal setturi partikolari. 
Kjarifikazzjoni ġiet irranġata billi ġew miżjuda numru konsiderevoli ta’ definizzjonijiet ġodda 
kif ukoll billi ġie imwaqqaf kumitat sabiex jitratta kwistjonijiet kontroversjali, waqt li 
eżenzjonijet u derogi ġew aġġornati u ġew iffokati, sabiex jirreflettu l-provvista li dejjem qeda 
tiżdied tas-settur privat ta’ servizzi pubbliċi u sabiex jiġi limitat l-abbuż. Infurzar aħjar ġiet 

                                                 
1 ĠU L 370, tal-31.12.1985, pġ.1 
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promossa bl-introduzzjoni tal-kunċett ta’ extraterritorjalità għal sanzjonijiet, il-preżunjoni tar-
responsabbilità ta’ min iħaddem u ko-responsabbilità għall-katina kollha tat-trasport 

Il-Kummissjoni pproponiet ukoll li r-regoli jkunu bbażati fuq ġimgħa ‘flessibbli’ minflok 
ġimgħa ta’ kalendarju. Iżda, id-dħul sussegwenti tad-Direttiva settorjali tal-ħin tax-xogħol, 
Direttiva 2002/15/KE2, bbażata fuq ġimgħa kalendarja, uriet il-ħtieġa ta’ approċċ koerenti. Il-
Kummissjoni tat attenzjoni partikolari għall-opinjoni tal-Parlament dwar il-proposta, li 
proponiet li jerġa jidaħħal il-metodu ta’ kalkolu tal-ġimgħa kalendarja u għall-parti l-kbira 
ta’l-flessibilitajiet preżenti tar-Regolament. Il-proposta emendata tiegħu inkorporat il-
maġġoranza ta’ l-emendi tal-Parlament, u reġgħet daħħlet miżura ta’ flessibilità, bħalma hija 
r-re-introduzzjoni ta’ arranġamenti ta’ kumpens limitat għal mistrieħ tal-ġimgħa, waqt li 
timmira li żżomm bilanċ ma’ l-infurżar tar-regoli. Sabiex id-dibattitu fil-Kunsill ikun faċilitat, 
il-proposta emendata indirizzat f’mod partikolari numru ta’ punti kostruttivi fejn kien jidher 
fid-diskussjonijiet tal-Kunsill li kien hemm konsensus, bħalma huma l-aġġornar tad-
dispożizzjonijiet tat-tachograph diġitali fir-Regolament (KEE) 3821/853. Fl-istess waqt f’dan 
ir-Regolament u bħala reazzjoni lill-Parlament, dan estenda n-numru ta’ ġranet preċedenti li 
staff ta’ l-inforzar jistgħu jivverifikaw fit-triq minn 8 sal-15, u b’hekk ikun hemm diskrezzjoni 
akbar għall-infurzar fit-triq. 

3- KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI  

Il-Kunsill għamel xi tibdil ġenerali relatati mal-proposta tal-Kummissjoni li huma aċċettabli 
għaliex jiżgura li l-miri tagħha jintlaħqu. 

L-ewwel waħda tikkonċerna id-dħul ta’ l-Artikolu li tipposponi d-data għall-introduzzjoni tat- 
tachograph diġitali sal-5 ta’ Awwissu 2005. Il-Kunsill ikkunsidra li dan jwassal għal ċertezza 
legali, jekk l-ebda vetturi mgħammra b’tali tachographs ma jkunu disponibbli sad-data 
preżenti ta’ skadenza legali tal-5 ta’ Awwissu 2004. Il-Kummissjoni setgħet taċċetta din id-
dispożizzjoni, iżda għall-fini li tiġi garantita ċertezza legali kompleta, it-test għandu 
jispeċifika li d-data tal-5 ta’ Awwissu 2005 jieħu post dik tal-5 ta’ Awwissu 2004 sa minn din 
id-data ta’ l-aħħar. 

Fit tieni lok, il-pożizzjoni komuni tipprovdi test ta’ kompromess dwar pakkett ta’ mistrieħ ta’ 
kull jum u tal-ġimgħa. Ikkomparat mar-Regolament kurrenti, dan it-test jibbilanċa 
dispożizzjoni ta’ mistieħ ta’ kull jum maqsuma f’mod aktar restrittiva ta’ 3 siegħat u 9 
siegħat, bl-eliminazzjoni ta’ arranġamenti ta’ kumpens għal tnaqqis f’mistrieħ ta’ kull jum 
minn 11-il siegħa għal 9 siegħat tlitt darbiet bejn kwalunkwe żewġ perjodi ta’ mistrieħ fil-
ġimgħa. Għal mistrieħ tal-ġimgħa, l-arranġamenti ta’ kumpens kurrenti sa l-aħħar ta’ perijodu 
ta’ tliet ġimgħat huma miżmuma, iżda bil-possibilità ta’ perijodu itwal għal verifikar fit-triq 
(sa 15-il jum preċedenti sa l-1.1.2008 u sa 28 jum wara). Minn barra dan, kull ġimgħatejn 
konsekuttivi, xufier irid jieħu mistrieħ normali tal-ġimgħa ta’ għall-inqas 45 siegħa. Il-
pożizzjoni komuni tipprovdi wkoll tabella aktar detalljata dwar il-brejks (perjodi ta’ mistrieħ). 

Il-Kummissjoni tilqa’ f’mod pożittiv is-simpliċità tal-qsim ta’ mistrieħ ta’ kull jum, iżda 
saħħqet li l-arranġament għal mistrieħ ta’ kull jum imnaqqas huwa pass lura għal dak li 
jirrigwarda sigurtà fit-toroq u kundizzjonijiet tax-xogħol. Waqt li taċċetta l-kontinwazzjoni 
tal-perijodu ta’ kumpens fit-tul għal mistrieħ tal-ġimgħa, hi tikkunsidra bħala progress id-

                                                 
2 ĠU L 80, tat-23.3.2002, pġ.35 
3 ĠU L 370, tal-31.12.1985, pġ.8 
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dispożizzjoni ġdida dwar il-ħtieġa ta’ mistrieħ minimu regolari tal-ġimgħa fuq perijodu ta’ 
ġimgħatejn, bl-għażla li ssir verifika tar-rekords ta’ 28 jum fit-triq bħala vantaġġ għal staff ta’ 
infurzar. 

Fit-tielet lok, il-pożizzjoni komuni tinkorpora l-maġġoranza ta’ l-Artikolu 9 dwar ksur ta’ 
regolamenti u sanzjonijiet mill-proposta relatata dwar l-infurzar tat-trasport tat-triq li għaliha 
ftehim politiku intlaħaq ukoll fil-11 ta’ Ġunju 2004 fil-Kunsill tat-Trasport, għalkemm il-
Kummissjoni hija diżappuntata li l-lista ta’ ksur serju ta’ regoli komuni tħalla barra. 
Għalhekk, dawn id-dispożizzjonijiet ser ikollhom effett dirett. 

Finalment, waqt li l-lista ta’derogi nazzjonali ġiet estiża kemm kemm, in ġenerali, il-parti l-
kbira ta’ eżenzjonijiet ġenerali u derogi nazzjonali fil-pożizzjoni komuni jibqgħu aktar 
restrittivi milli fir-Regolament (KEE) 3820/85. 

Il-Kummissjoni aċċettat fis-sħiħ jew in parti ta’ sebgħa u erbgħin tad-disa u sittin emenda 
proposti mill-Parlament Ewropew fl-ewwel qari tagħha. Minn dawn, il-Kunsill inkluda 
sbatax, jew f’mod literali jew bħala prinċipju, fil-pożizzjoni komuni tiegħu. 

4- DETTALJI KOMUNI TAL-KUMMISSJONI 

4.1 Emendi aċċettati mill-Kummissjoni u inkorporati fis-sħiħ jew in parti fil-pożizzjoni 
komuni 

Ir-referenzi hawn taħt huma referenzi għal premessi u artikoli tal-pożizzjoni komuni. 

Emendi 1, 33, 37, 44. Il-pożizzjoni komuni tirritorna għas-sistema ta’ kalkolu tal-ġimgħa 
kalendarja. 

Emendi 2-5, 7, 12(parti), 18(parti), 25-27, 30, 41, 43, 51(parti), 52, 53, 62, 64(parti), 65 u 66. 
Dawn l-emendi kollha jiċċaraw it-test u huma riflessi fil-pożizzjoni komuni. 

Emendi 17 u 54. Iż-żieda ta’ eżenzjoni ġenerali għal vetturi storiċi wżati għal użu mhux 
kummerċjali jidher loġiku u huwa inkluż fil-pożizzjoni komuni. Fl-istess mod, servizzi postali 
lokali jistgħu jkomplu jkunu esklużi, fuq il-bażi li s-sewqan mhux l-attività ewlenija. 

Emendi 21, 34, 47 u 107(parti). Dawn l-emendi jintroduċi livell akbar ta’ flessibilità għall-
industrija. 

Emendi 31, 32, 45. Dawn l-emendi jiffurmaw parti mill-pakkett ta’ kompromess dwar 
mistrieħ ta’ kuljum u tal-ġimgħa. 

Emenda 48. Din l-emenda tintroduċi ko-responsabilità għall-katina sħiħa ta’ trasport. Il-
pożizzjoni komuni fl-Artikolu 10(4) isaħħaħ il-lista ta’ dawk li potenzjalment ikunu ko-
responsabbli u tikkonċentra fuq skedi miftehma kontrattwalment. 

4.2 Emendi aċċettati mill-Kummissjoni u mhux inkorporati fis-sħiħ jew in parti fil-
pożizzjoni komuni 

Emendi 14-16 Dawn l-emendi għandhom il-għan li jestendu l-firxa tar-Regolament għal 
servizzi ta’ kunsinna permezz tal-kurjer u dawk ta’ konsenja espressa kif ukoll għal vetturi 
reġistrati f’pajjiżi terzi għal vjaġġ kollu fl-Unjoni. Filwaqt li l-Kummissjoni setgħat tara mertu 
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fiż-żewġ każijiet, kien hemm ftit li xejn appoġġ fil-Kunsill għall-estensjoni għal servizzi ta’ 
kunsinna, waqt li l-kwistjoni tal-firxa tar-Regolament u l-AETR hija trattata f’mod differenti 
fil-pożizzjoni komuni. 

Emendi 28 u 29. Dawn l-emendi jiċċaraw id-definizzjoni ta’ ‘xufier’ u jżiedu definizzjoni 
għal ħin tas-sewqan. Il-Kunsill ipprefera id-definizzjoni oriġinali tal-Kummissjoni li kienet 
aktar wiesa’ ta’ xufier u kkunsidrat li definizzjoni ta’ ‘ħin ta’ sewqan’ kienet kontroversjali u 
mhux meħtieġa. Il-pożizzjoni komuni ser terġa tkun bħall-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. 

Emenda 78 parti. L-emenda terġa tintroduċi żewġ tipi ta’ mistrieħ imnaqqas tal-ġimgħa (36 
siegħa meta fil-bażi; 24 siegħa il-bogħod mill-bażi) b’ kumpens għal xufiera li jsuqu distanzi 
twal fi żmien tliet ġimgħat. Il-Kumissjoni aċċettat ir-reintroduzzjoni taż-żewġ tipi ta’ mistieħ 
tal-ġimgħa imnaqqas flimkien ma’ kumpens preċedenti għal mistieħ tal-ġimgħa imnaqqas. 
Bħala parti mill-kompromess fuq mistrieħ tal-ġimgħa, il-pożizzjoni komuni jerġa joħodna 
għar-Regolament (KEE) 3820/85 għal dak li jirrigwarda arranġamenti ta’ kumpens, waqt li 
jevita żewġ tipi ta’ mistrieħ tal-ġimgħa imnaqqsa. 

Emenda 42 parti. L-emenda terġa tintroduċi l-kunċett ta’ mistrieħ maqsum ta’ kuljum, li l-
Kummissjoni aċċettat sabiex tiffaċilita aktar flessibilità għall-industrija. Il-pożizzjoni komuni 
tinkludi wkoll mistrieħ maqsum ta’ kuljum, iżda mhux fil-kuntest provdut f’din l-emenda. 

Emendi 9-11, 60, 63 u 70. Dawn l-emendi kellhom l-għan li jintroduċu miżuri ta’ infurzar 
għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni ħadithom in kunsiderazzjoni 
meta kienet qed tiġi mfassla il-proposta dwar l-infurzar4 kif ukoll (għall-emendi 9 u 70(a)) l-
emenda tagħha għar-Regolament (KEE) 3821/85 sabiex ikunu jistgħu jsiru verifiki fit-triq tal-
15-il jum preċedenti. Il-pożizzjoni komuni tirrfeletti f’mod aktar preċiż l-intenzjoni ta’ dawn 
l-aħħar żewġ emendi billi jippermettu li jsiru verifiki fit-triq sabiex jinkludi sa 28 jum 
preċedenti mill-1.1.2008. 

4.3 Emendi rifjutati mill-Kummissjoni iżda inkorporati fis-sħiħ jew in parti fil-pożizzjoni 
komuni 

Emenda 20. L-emenda terġa treġġana għal eżenzjoni ġenerali aktar wiesa’ għal vetturi 
speċjaliżżati għal fini mediċi u hija nkluża fil-pożizzjoni komuni. 

Emendi 23, 24 u 58. L-ewwel żewġ emendi jerġgħu idaħħlu eżenzjonijiet ġenerali għall-
vetturi għal ġbir tal-ħalib u l-kunsinna minn irziezet kif ukoll il-lista kurrenti estensiva tar-
Regolament ta’ vetturi ta’ użu pubbliku. L-Emenda 58 terġa ddaħħal it-trasport ta’ annimali 
maqtula/l-fdalijiet ta’ annimali maqtula, issa bħala deroga nazzjonali. Il-pożizzjoni komuni 
tikkonfermhom kollha bħala derogi nazzjonali mhux obbligatorji (Art. 13(1)(l), (h)) u (n)), 
waqt li żammet il-lista mnaqqsa tal-Kummissjoni ta’ vetturi ta’ użu pubbliku. 

Emenda 49. Din tieħu post id-difiża ta’ impriża tat-trasport kontra r-responsabilità għal ksur 
ta’ regoli ma’ żewġ ħtiġijiet ulterjuri għaż-żamma tar-rekords u obbligu għall-verifika tat-total 
tal-ħin tax-xogħol tax-xufier. Il-pożizzjoni komuni tinkorpora s-sustanza ta’ dawn iż-żidiet fl-
Artikolu 19(bis). 
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4.4 Emendi rifjutati mill-Kummissjoni u mhux inkorporati fis-sħiħ jew in parti fil-
pożizzjoni komuni 

Emenda 6. Dan jobbliga li jsiru verifiki fit-triq sabiex ikopru l-jum kurrenti u s-27 jum 
preċedenti. Il-pożizzjoni komuni tkompli tippermetti miżura ta’ diskrezzjoni għal staff ta’ 
infurzar, iżda tagħtihom l-għażla sa mill-1.1.2008 il-quddiem li jivverifikaw it-28 jum 
preċedenti. 

Emenda 8 Din l-emenda għandha l-għan li tintroduċi limitu ta’ żmien sa meta jitwaħħal 
digital tachograph fuq il-vetturi kollha li jintużaw. Iżda mhux dawn il-vetturi kollha huma 
mibnija f’tali mod li jippermettu li jitwaħħal tachograph diġitali. 

Emenda 13. Din l-emenda għandha l-mira li tinkludi l-limiti massimi ta’ xogħol fil-ġimgħa 
tad-Direttiva settorjali tal-ħin tax-xogħol, Direttiva 2002/15/KE, fil-korpus tar-Regolament. 
Il-pożizzjoni komuni ma tinkludiex il-forma ta’ din l-emenda, iżda minkejja dan fl-Art. 6(2) 
iżżomm is-sustanza, u tispeċifika li l-limitu massimu ta’ ħin ta’ ħidma ma tistax tiġi maqbuża. 

Emenda 19. Din tintroduċi eżenzjoni ġenerali għall-vetturi wżati għal għajnuna umanitarja. 

Emenda 22. Din teżenta vetturi li ma jaqbżux 3.5 tunellata wżati għal fini mhux kummerċjali. 
Iżda l-vetturi kollha li ma jaqbżux 3.5 tunellata huma diġà esklużi mill-firxa tal-proposta. 

Emenda 35. Din terġà ddaħħal l-Artikolu 5 kollu tar-Regolament (KEE) 3820/85 dwar etajiet 
minimi tax-xufiera ta’ vetturi ta’ merkanzija kbira jew vetturi tal-passiġġieri. Iżda dawn id-
dispożizzjonijiet diġà daħħlu fl-Art. 5 tad-Direttiva 2003/59/KE5. 

Emenda 39. L-emenda tillimita l-obbligu fuq ix-xufier li jirrekordja l-ħin tas-sewqan li sar 
f’vetturi li ma jaqgħux fil-firxa tar-Regolament għal vetturi ta’ trasport tal-passiġġieri urbani. 
Il-pożizzjoni komuni tinkludi sewqan f’vetturi kollha kummerċjali li jaqgħu barra mill-firxa, 
iżda tistipola li dan is-sewqan ikun irrekordjat bħala ‘xogħol ieħor’. 

Emenda 83. Din tipproponi brejk ta’ 30 minuta kull erba’ siegħat u nofs, li jista’ jinqasam 
f’zewġ perijodi ta’ 15-il minuta. Il-pożizzjoni komuni żżomm il-brejk ta’ 45 minuta iżda 
tippermetti li dan il-brejk jinqasam f’intervalli ta’ għall-inqas 15-il minuta. 

Emendi 55-57, 59. Dawn l-emendi għandhom il-mira li jerġu jdaħħlu bħala derogi nazzjonali 
ċerti gruppi ta’ vetturi li kienu tneħħew mill-proposta tal-Kummissjoni. Il-pożizzjoni komuni 
ma inkludiethomx. 

Emendi 67 u 69. Dawn l-emendi jintroduċu dispożizzjonijiet legali, li jmorru kontra r-regoli 
tal-komitoloġija. 

Emenda 68. Din l-emenda ssejjaħ lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta proposta għall-
interpretazzjoni uniformi ta’ dawn ir-regoli. Huwa permezz tal-kumitat il-ġdid li jintlaħaq 
approċċ komuni għal dawn id-dispożizzjonjiet. 
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5- KONKLUŻJONI 

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-pożizzjoni komuni adottata unanimament fil-9.12.2004 ma 
tbiddilx il-miri u l-approċċ tal-proposta tagħha u għalhekk tista’ tappoġġha. 


