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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, 
tal-Protokoll tal-Konvenzjoni dwar il-Garanziji Internazzjonali fuq it-Tagħmir Mobbli 
li jirrigwarda Materji Speċifiċi għall-Vetturi Ferrovjarji, adottat f'Lussemburgu fit-
23 ta' Frar 2007
(15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (15113/2013),

– wara li kkunsidra l-Protokoll tal-Konvenzjoni dwar il-Garanziji Internazzjonali fuq it-
Tagħmir Mobbli li jirrigwarda Materji Speċifiċi għall-Vetturi Ferrovjarji, adottat 
f'Lussemburgu fit-23 ta' Frar 2007,

– wara li kkunsidra t-talba għall-approvazzjoni mressqa mill-Kunsill skont l-
Artikolu 81(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8–0004/2014),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-
Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-
0030/2014),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu biex il-protokoll jiġi approvat;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fit-12 ta’ Ġunju 2013 il-Kummissjoni ppubblikat proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-
approvazzjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll ta' Lussemburgu tal-Konvenzjoni dwar 
il-Garanziji Internazzjonali fuq it-Tagħmir Mobbli li jirrigwarda Materji Speċifiċi għall-
Vetturi Ferrovjarji adottat f'Lussemburgu fit-23 ta’ Frar 2007 (minn hawn ’il quddiem "Il-
Protokoll dwar il-Ferroviji"). L-Unjoni Ewropea ddeċidiet dwar l-iffirmar tal-Protokoll dwar 
il-Ferroviji bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 u effettivament iffirmatu fl-
10 ta’ Diċembru 2009. 

Fl-20 ta' Novembru 2013 il-Kunsill adotta Deċiżjoni dwar l-approvazzjoni, f’isem l-Unjoni 
Ewropea, tal-Protokoll u fl-14 ta' April 2014 talab l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. L-
Artikolu XXII tal-Protokoll jiddisponi li l-Organizzazzjonijiet Reġjonali għall-Integrazzjoni 
Ekonomika li huma ffurmati minn Stati Sovrani u li għandhom kompetenza fuq ċerti materji 
rregolati minn dak il-Protokoll jistgħu jiffirmawh, jaċċettawh, japprovawh jew jaderixxu 
għalih bil-patt li jagħmlu d-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu XXII(2). Il-Kunsill 
għaldaqstant qed jagħmel dik id-dikjarazzjoni f’isem l-Unjoni Ewropea.

Ir-Renju Unit innotifika lill-President tal-Kunsill li huwa jixtieq jieħu sehem fl-adozzjoni u l-
applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, skont l-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni 
tar-Renju Unit u tal-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, anness mat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Madankollu, ir-Renju tad-Danimarka mhuwiex se jkun parti fil-Protokoll. 

Il-Konvenzjoni dwar il-Garanziji Internazzjonali fuq it-Tagħmir Mobbli (minn hawn ’il 
quddiem "il-Konvenzjoni" ), li għalih jirreferi l-protokoll preżenti, ġiet adottata waqt 
Konferenza Diplomatika li saret f’Cape Town fl-2001. L-Unjoni Ewropea approvat l-adeżjoni 
għall-Konvenzjoni u għal Protokoll dwar Materji Speċifiċi għat-Tagħmir tal-Ajruplani, 
adottat fl-istess ħin bħall-Konvenzjoni, bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ April 2009 u 
ddepożitat l-istrument tal-adeżjoni fit-28 ta’ April 2009.

Il-Konvenzjoni tapplika meta d-debitur ikun jinsab fi Stat kontraenti u ssaħħaħ il-jeddijiet tal-
kredituri jekk id-debitur jonqos mill-obbligi tiegħu billi tistabbilixxi sistema internazzjonali 
biex il-kredituri jirreġistraw il-garanziji fuq id-diversi kategoriji tal-assi fit-tagħmir mobbli u 
jibbenefikaw minn regoli dwar il-prijorità u l-infurzabilità tal-garanziji reġistrati b’dan il-mod. 
Il-Protokoll dwar il-Ferroviji joħloq reġistru tal-garanziji internazzjonali fuq it-tagħmir 
mobbli u huwa kumplementari għas-sistema Ewropea ta’ Numri tal-Identifikazzjoni tal-
Vetturi adottata skont id-Direttiva dwar l-Interoperabilità Ferrovjarja. Huwa jippermetti li jsir 
ir-reġistrar u t-tiftix 24 siegħa kuljum bl-użu tal-Internet.

Skont il-proposta l-objettiv tal-Protokoll dwar il-Ferroviji huwa li jiffaċilita l-finanzjament ta’ 
tagħmir ferrovjarju mobbli ta’ valur għoli billi joħloq garanzija internazzjonali b’saħħitha 
għall-kredituri, kemm jekk huma bejjiegħa li jbiegħu bi kreditu jew jekk huma istituzzjonijiet 
li jfornu l-kreditu għal tali bejgħ. Il-Kummissjoni tenfasizza li dan għandu jinkoraġġixxi 
mhux biss l-investiment ta’ kapital fis-settur ferrovjarju, iżda wkoll ikun ta’ ġid għall-ħolqien 
ta’ suq ġenwin ta’ kera għat-tagħmir ferrovjarju mobbli fl-Ewropa.
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Il-proposta, b’hekk, hija konnessa mill-qrib mar-raba’ Pakkett Ferrovjarju, li wieħed mill-
għanijiet tiegħu hu li jiġu inkuraġġiti aktar innovazzjoni u investiment fil-ferroviji tal-UE. Kif 
tindika l-proposta, il-Protokoll dwar il-Ferroviji hu konsistenti wkoll mal-obbjettiv li jingħata 
appoġġ lill-bidla lejn mezz ta’ trasport aktar ekoloġiku u aktar sostenibbli bħalma hu t-trasport 
bil-ferrovija, objettiv li hu enfasizzat, jiġifieri, fil-White Paper tal-2011 dwar it-Trasport.

Il-Konvenzjoni u l-Protokoll jaqgħu parzjalment taħt il-kompetenza esklużiva tal-Unjoni 
Ewropea, u l-Protokoll dwar il-Ferroviji jirrikjedi li l-organizzazzjonijiet reġjonali għall-
integrazzjoni ekonomika, bħalma hi l-UE, jagħmlu dikjarazzjoni ġenerali li tkun tindika l-
materji li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħhom, ħaġa li l-UE għamlet waqt l-iffirmar. Il-
proposta tinnota li l-paragrafu 6 tad-dikjarazzjoni għandu jiġi emendat bil-għan li jiġi 
aġġornat (u kkorreġut)1.

Għadd ta’ regoli tal-Protokoll dwar il-Ferroviji jirrikjedu jew jippermettu lill-Partijiet 
Kontraenti li jagħmlu dikjarazzjonijiet rigward l-applikabilità jew il-kamp ta’ applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet tiegħu jew il-mod kif se jiġu implimentati. L-Unjoni Ewropea għandha s-
setgħa li tagħmel dikjarazzjonijiet relatati mal-Artikoli VI, VIII, IX u X u tal-Protokoll dwar 
il-Ferroviji, li materja tagħhom taqa’ taħt il-kompetenza esklużiva tagħha. Madankollu, peress 
li dawn l-artikoli joffru l-possibilità li dak li jkun jiffirma li joqgħod għal regoli dwar 
kwistjonijiet, bħalma huma, l-għażla ta’ liġi, għajnuna interim u proċeduri ta’ insolvenza, li 
dwarhom l-UE diġà għandha fis-seħħ il-leġiżlazzjoni tagħha stess2, il-Kummissjoni 
tipproponi, skont il-pożizzjoni meħuda waqt l-adeżjoni għall-Protokoll dwar it-Tagħmir tal-
Ajruplani, li dak li jkun ma jagħżilx li jidħol għal xi waħda mid-dispożizzjonijiet fakultattivi. 

Ir-rapporteur tagħkom tqis li l-Protokoll dwar il-Ferroviji huwa kompatibbli mad-dritt tal-
Unjoni, b’mod partikolari, peress li l-Kunsill segwa l-proposta tal-Kummissjoni meta 
ddeċieda li ma jagħżilx li jidħol għal dispożizzjonijiet fejn il-leġiżlazzjoni proprja tal-UE 
tista’ titqies inadegwata. L-għażla ta’ bażijiet legali għall-proposta, l-Artikolu 81(2) tat-TFUE 
flimkien mal-Artikolu 218(6) tat-TFUE hija korretta wkoll. L-Artikolu 81 tat-TFUE 
jiddisponi għall-adozzjoni ta’ miżuri għall-approssimazzjoni tal-liġijiet u r-regolament tal-
Istati Membri fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili li jkollhom 
implikazzjonijiet transfruntieri skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. L-Artikolu 218(6) 
jistabbilixxi l-proċedura għall-konklużjoni tal-ftehimiet internazzjonali u jiddetermina meta 
tkun meħtieġa l-approvazzjoni tal-Parlament, li huwa l-każ fir-rigward tal-protokoll in 
kwistjoni.

1 It-test rivedut tad-dikjarazzjoni huwa mogħti fl-Anness II tal-proposta u waqt l-approvazzjoni tad-dikjarazzjoni 
għandu jiġi modifikat f’dak is-sens.
2 Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali (Ruma I) u r-Regolament Nru 1346/2000 tad-29 Mejju 2000 dwar il-proċedimenti ta’ falliment.
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