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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 jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura, fit-triq lura lejn l-Istat 

Membru ta' stabbiliment tat-trasportatur. 

L-aħħar ħatt tul operazzjoni ta' kabotaġġ 

għandu jseħħ fi żmien ħamest ijiem mill-

aħħar ħatt fl-Istat Membru ospitanti waqt 

it-trasport internazzjonali li jkun dieħel, 

soġġett għal kuntratt tat-trasport 

applikabbli; 

 Fil-perjodu msemmi fl-ewwel 

subparagrafu, it-trasportaturi jistgħu 

jwettqu operazzjonijiet ta' kabotaġġ fi Stat 

Membru dment li l-permanenza tagħhom 

f'dak l-Istat Membru ma taqbiżx 

48 siegħa wara d-dħul tagħhom fit-

territorju tal-Istat Membru. 

 2a. Wara l-perjodu ta' ħamest ijiem 

imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-

paragrafu 2, trasportatur ma għandux 

jitħalla jwettaq, bl-istess vettura, jew, fil-

każ ta' kombinament mal-vettura bil-
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mutur ta' dak il-kombinament, 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-istess Stat 

Membru ospitanti sakemm ikunu 

għaddew 72 siegħa wara r-ritorn tal-

vettura bil-mutur ikkonċernata lejn l-Istat 

Membru ta' stabbiliment tat-trasportatur 

u sakemm dik il-vettura bil-mutur tkun 

wettqet ġarr internazzjonali ġdid li 

joriġina mill-Istat Membru fejn it-

trasportatur huwa stabbilit. 

 2b. Fil-każ li l-vettura ma tkunx 

mgħammra b’takografu intelliġenti, l-

Istati Membri jistgħu jirrikjedu evidenza 

ċara li d-dispożizzjonijiet imsemmija fil-

paragrafi 2 u 2a jkunu ġew sodisfatti". 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Minħabba l-importanza ta’ 

kompetizzjoni ġusta fis-suq, jenħtieġ li l-

ksur tar-regoli tal-Unjoni li huwa rilevanti 

għal din il-kwistjoni jiġi kkunsidrat fil-

kuntest tal-valutazzjoni tar-reputazzjoni 

tajba tal-maniġers tat-trasport u tal-impriżi 

tat-trasport. Jenħtieġ li l-għoti tas-setgħa 

lill-Kummissjoni li tiddefinixxi l-grad ta’ 

serjetà tal-każijiet ta’ ksur rilevanti jiġi 

ċċarat skont il-każ. 

(8) Minħabba l-importanza ta’ 

kompetizzjoni ġusta fis-suq, jenħtieġ li l-

ksur tar-regoli tal-Unjoni li huwa rilevanti 

għal din il-kwistjoni jiġi kkunsidrat fil-

kuntest tal-valutazzjoni tar-reputazzjoni 

tajba tal-maniġers tat-trasport u tal-impriżi 

tat-trasport. Jenħtieġ li l-għoti tas-setgħa 

lill-Kummissjoni li tiddefinixxi l-grad ta’ 

serjetà tal-każijiet ta’ ksur rilevanti jiġi 

ċċarat skont il-każ. 

8a. Sabiex ikun żgurat li r-regoli dwar l-

aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-

trasport bit-triq u l-aċċess għas-suq tat-

trasport jiġu implimentati b'mod effettiv, 

jenħtieġ li Aġenzija Ewropea għat-

Trasport fuq l-Art tkun responsabbli 

għall-ispezzjoni u l-infurzar tar-regoli. 

Din jenħtieġ li tipprovdi appoġġ 

operazzjonali u legali lill-Istati Membri 

biex il-leġiżlazzjoni soċjali tiġi infurzata u 

jitwettqu spezzjonijiet fl-Ewropa kollha. 

L-Aġenzija Ewropea għat-Trasport fuq l-

Art jenħtieġ li tkun responsabbli għall-

monitoraġġ tar-Reġistru Ewropew tal-

Impriżi tat-Trasport bit-Triq. 

Or. en 

 


