
 

AM\1157457MT.docx  PE621.710v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

27.6.2018 A8-0204/82 

Emenda  82 
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Rapport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-trasport bit-triq 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

kontigwi bl-istess vettura jew, fil-każ ta' 

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest (5) ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel.; 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti bl-istess vettura jew, fil-

każ ta' vettura kombinata, bil-vettura bil-

mutur ta' dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt 

tul operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien 48 siegħa mill-aħħar ħatt fl-Istat 

Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel. 

 L-operazzjonijiet ta' kabotaġġ awtorizzati 

skont l-ewwel subparagrafu għandu 

jkollhom natura temporanja u l-ħidma 

tax-xufier li jwettaq dawn l-operazzjonijiet 

għandha tiġi organizzata b'tali mod li 

tippermetti lix-xufier jistrieħ f'daru jew 

f'post ieħor li jagħżel huwa stess skont ir-

Regolament (KE) Nru 561/2006. 

 2a. L-impriżi tat-trasport bit-triq ma 

għandhomx jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ bl-istess 

vettura, jew, fil-każ ta' kombinamenti ta' 

vetturi, bil-vettura bil-mutur ta' dak il-

kombinament, fl-Istat Membru ospitanti fi 
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żmien sebat ijiem minn tmiem l-

operazzjoni tiegħu ta' kabotaġġ. 

 2b. Il-fini ta' dawn l-operazzjonijiet 

għandha tkun li jirritornaw lejn l-Istat 

Membru fejn tkun stabbilita l-impriża; 

Or. en 

 


