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Emenda  95 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Marie-

Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Bħalissa, l-Istati Membri huma 

intitolati li jagħmlu l-aċċess għall-

professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq 

soġġett għal rekwiżiti li huma addizzjonali 

għal dawk speċifikati fir-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009. Ma ntweriex li din il-

possibbiltà hi meħtieġa sabiex jingħata 

rispons għall-ħtiġijiet imperattivi, u din 

wasslet għal diverġenzi fir-rigward ta' tali 

aċċess. Għaldaqstant, jenħtieġ li din 

titneħħa. 

(3) Bħalissa, l-Istati Membri huma 

intitolati li jagħmlu l-aċċess għall-

professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq 

soġġett għal rekwiżiti li huma addizzjonali 

għal dawk speċifikati fir-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009. 

Or. en 
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Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Jenħtieġ li r-regoli dwar it-trasport 

nazzjonali li jsir fuq bażi temporanja minn 

operaturi tat-trasport bit-triq mhux 

residenti fi Stat Membru ospitanti 

("kabotaġġ") ikunu ċari, sempliċi u faċli 

biex jiġu infurzati, filwaqt li jżommu 

wkoll, b'mod ġenerali, il-livell ta' 

liberalizzazzjoni li nkiseb sa issa. 

(13) Jenħtieġ li r-regoli dwar it-trasport 

nazzjonali li jsir fuq bażi temporanja minn 

operaturi tat-trasport bit-triq mhux 

residenti fi Stat Membru ospitanti 

("kabotaġġ") ikunu ċari, sempliċi u faċli 

biex jiġu infurzati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa preċiżament il-livell attwali ta' liberalizzazzjoni li ħoloq il-kundizzjonijiet għal dumping soċjali u 

kompetizzjoni inġusta fis-settur tat-trasport bit-triq. Biex jiġi miġġieled l-isfruttament tal-pagi u jintemm 

il-qtil ta' kumpaniji tat-trasport bit-triq f'pajjiżi b'livell għoli ta' kundizzjonijiet soċjali u tal-pagi, dan l-

iżball għandu jiġi kkoreġut, mhux perpetwat. 
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Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 
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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 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Għal dan l-għan, u sabiex jiġu 

ffaċilitati l-kontrolli u jiġu eliminati l-

inċertezzi, jenħtieġ li titneħħa l-

limitazzjoni fuq l-għadd ta' operazzjonijiet 

ta' kabotaġġ wara li jkun sar trasport 

internazzjonali, filwaqt li jenħtieġ li 

jitnaqqsu l-għadd ta' jiem disponibbli għal 

operazzjonijiet ta' dan it-tip. 

(14) Għal dan l-għan, u sabiex jiġu 

ffaċilitati l-kontrolli u jiġu eliminati l-

inċertezzi, jenħtieġ li l-limitazzjoni fuq l-

għadd ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ wara 

li jkun sar trasport internazzjonali 

jitnaqqas għal jumejn. Jenħtieġ li jkun 

obbligatorju perjodu ta' stennija ta' 7 

ijiem bejn ir-ritorn obbligatorju lejn il-

pajjiż tal-oriġini u l-ordni l-ġdida li jmiss. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kabotaġġ huwa l-għodda prinċipali għall-iżvilupp ta' dumping soċjali u ta' kompetizzjoni inġusta fis-

settur tat-trasport bit-triq. Biex tintemm din is-sitwazzjoni, il-kabotaġġ għandu jkun imnaqqas għal 

minimu, permezz ta' assenjazzjoni mill-ġdid li mhumiex permessi jivvjaġġaw trakkijiet vojta. 
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Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Marie-Christine Arnautu, Mario 

Borghezio, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 
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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 1 – paragrafu 1 – punt 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) fl-Artikolu 3, il-paragrafu 2 

jitħassar; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Minħabba l-karatteristiċi partikolari tas-suq domestiku ta' kull Stat Membru, fejn il-provvista ta' spiss 

taqbeż id-domanda u ħafna impriżi jibqgħu fi ħdan il-fruntieri nazzjonali, il-possibbiltà li jkomplu 

jimponu rekwiżiti nazzjonali addizzjonali ma tistax tiġi eskluża, sakemm dawn ikunu proporzjonati u 

mhux diskriminatorji. L-emenda hija neċessarjament marbuta ma' emenda speċifika, li tħalli barra t-tieni 

sentenza tal-premessa 3 tal-proposta. 
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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 

trasport 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 jumejn 

mill-aħħar ħatt fl-Istat Membru ospitanti 

waqt it-trasport internazzjonali li jkun 

dieħel, soġġett għal kuntratt tat-trasport 

applikabbli, fi żmien perjodu ta' stennija 

obbligatorju ta' 7 ijiem bejn ir-ritorn 

obbligatorju lejn il-post tal-oriġini u l-

ordni l-ġdida li jmiss; 

Or. en 

Regolament(KE) Nru 1072/2009 

Ġustifikazzjoni 

Il-kabotaġġ huwa l-għodda prinċipali għall-iżvilupp ta' dumping soċjali u ta' kompetizzjoni inġusta fis-

settur tat-trasport bit-triq. Biex tintemm din is-sitwazzjoni, il-kabotaġġ għandu jkun imnaqqas għal 

minimu, permezz ta' assenjazzjoni mill-ġdid li mhumiex permessi jivvjaġġaw trakkijiet vojta. 

 


