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21.3.2019 A8-0204/110

Emenda 110
Karima Delli
f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

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 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sa issa, u sakemm ma jiġix previst 
mod ieħor fil-liġi nazzjonali, ir-regoli dwar 
l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-
trasport bit-triq ma japplikawx għall-
impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' 
operatur ta' trasport tal-merkanzija bit-triq 
biss, permezz ta' vetturi bil-mutur b'massa 
mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-
3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' 
vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li 
ma taqbiżx it-3,5 tunnellati. L-għadd ta' tali 
impriżi, li huma attivi f'operazzjonijiet tat-
trasport nazzjonali u internazzjonali, qed 
jiżdied. B'riżultat ta' dan, bosta Stati 
Membri ddeċidew li japplikaw, għal dawk 
l-impriżi, ir-regoli dwar l-aċċess għall-
professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq 
li ġew stipulati fir-Regolament (KE) 
Nru 1071/2009. Sabiex jiġi żgurat livell 
minimu ta' professjonalizzazzjoni tas-settur 
bl-użu ta' vetturi b'massa mgħobbija 
permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati 
skont regoli komuni, u biex b'hekk 
titwettaq l-approssimazzjoni tal-
kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-
operaturi kollha, jenħtieġ li din id-
dispożizzjoni titħassar, filwaqt li jenħtieġ 
li r-rekwiżiti dwar l-istabbiliment effettiv u 
stabbli u l-kapaċità finanzjarja xierqa 
jsiru obbligatorji.

(2) Sa issa, u sakemm ma jiġix previst 
mod ieħor fil-liġi nazzjonali, ir-regoli dwar 
l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-
trasport bit-triq ma japplikawx għal impriżi 
li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur ta' 
trasport tal-merkanzija bit-triq 
esklussivament permezz ta' vetturi bil-
mutur b'massa mgħobbija permissibbli, 
inkluża dik tat-trejlers, li ma taqbiżx it-
3,5 tunnellati. L-għadd ta' tali impriżi qed 
jiżdied. B'riżultat ta' dan, bosta Stati 
Membri ddeċidew li japplikaw ir-regoli 
dwar l-aċċess għall-professjoni ta' operatur 
tat-trasport bit-triq, stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 1071/2009, għal 
dawk l-impriżi. Sabiex jiġu evitati lakuni 
possibbli u jiġi żgurat livell minimu ta' 
professjonalizzazzjoni tas-settur bl-użu ta' 
vetturi bil-mutur b'massa, inkluża dik tat-
trejlers, ta' bejn 2,4 sa 3,5 tunnellati  għat-
trasport internazzjonali skont regoli 
komuni, u biex b'hekk titwettaq l-
approssimazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni bejn l-operaturi kollha, 
jenħtieġ li r-rekwiżiti għall-eżerċizzju tal-
professjoni ta' operatur tat-trasport bit-
triq japplikaw b'mod ugwali, filwaqt li jiġi 
evitat piż amministrattiv sproporzjonat. 
Billi dan ir-Regolament japplika biss 
għall-impriżi li jittrasportaw merkanzija 
f'isem ħaddieħor, l-impriżi li jwettqu l-
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operazzjonijiet tat-trasport għal rashom 
mhumiex koperti minn din id-
dispożizzjoni.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/111

Emenda 111
Karima Delli
f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

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 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Skont il-valutazzjoni tal-impatt 
tagħha, il-Kummissjoni qiegħda tistma 
ffrankar għall-impriżi ta' bejn EUR 2,7 sa 
EUR 5,2 biljun fil-perjodu 2020-2035.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Emenda 112
Karima Delli
f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

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 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-operaturi 
tat-trasport bit-triq li jkunu stabbiliti fi Stat 
Membru jkollhom preżenza reali u 
kontinwa f'dak l-Istat Membru, u li dawn 
imexxu n-negozju tagħhom minn hemm. 
Għalhekk, u fid-dawl tal-esperjenza 
miksuba, jeħtieġ li jiġu ċċarati d-
dispożizzjonijiet dwar l-eżistenza ta' 
stabbiliment effettiv u stabbli.

(4) Sabiex jiġi miġġieled il-fenomenu 
tal-hekk imsejħa "kumpaniji tal-isem" u 
jiġu ggarantiti kompetizzjoni ġusta u 
kundizzjonijiet ekwivalenti fis-suq intern, 
huma meħtieġa kriterji ta' stabbiliment 
aktar ċari, monitoraġġ u nfurzar aktar 
intensivi, u kooperazzjoni mtejba bejn l-
Istati Membri. L-operaturi tat-trasport bit-
triq li jkunu stabbiliti fi Stat Membru 
jenħtieġ li jkollhom preżenza reali u 
kontinwa f'dak l-Istat Membru, u li dawn 
effettivament imexxu n-negozju tagħhom 
tat-trasport u jwettqu attivitajiet 
sostanzjali minn hemm. Għalhekk, u fid-
dawl tal-esperjenza miksuba, jeħtieġ li jiġu 
ċċarati u msaħħa d-dispożizzjonijiet dwar 
l-eżistenza ta' stabbiliment effettiv u 
stabbli, filwaqt li jiġi evitat piż 
amministrattiv sproporzjonat.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Emenda 113
Karima Delli
f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

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 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fid-dawl tal-potenzjal tagħhom li 
jaffettwaw b'mod konsiderevoli s-suq tat-
trasport tal-merkanzija bit-triq, kif ukoll il-
protezzjoni soċjali tal-ħaddiema, jenħtieġ li 
l-każijiet ta' ksur serju tar-regoli tal-Unjoni 
dwar il-postazzjoni tal-ħaddiema u l-liġijiet 
applikabbli għall-obbligi kuntrattwali jiġu 
miżjuda mal-elementi rilevanti għall-
valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba.

(7) Fid-dawl tal-potenzjal tagħhom li 
jaffettwaw b'mod konsiderevoli s-suq tat-
trasport tal-merkanzija bit-triq, kif ukoll il-
protezzjoni soċjali tal-ħaddiema, jenħtieġ li 
l-każijiet ta' ksur serju tar-regoli tal-Unjoni 
dwar l-istazzjonament tal-ħaddiema, il-
kabotaġġ u l-liġijiet applikabbli għall-
obbligi kuntrattwali jiġu miżjuda mal-
elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-
reputazzjoni tajba.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/114

Emenda 114
Karima Delli
f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

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 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Jenħtieġ li l-impriżi li jeżerċitaw il-
professjoni ta' operatur tat-trasport tal-
merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-
mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli 
li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew 
kombinamenti ta' vetturi b'massa 
mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-
3,5 tunnellati jkollhom livell minimu ta' 
pożizzjoni finanzjarja biex jiġi żgurat li 
jkollhom il-mezzi biex iwettqu 
operazzjonijiet fuq bażi stabbli u fit-tul. 
Madankollu, peress li ġeneralment l-
operazzjonijiet ikkonċernati jkunu ta' daqs 
limitat, jenħtieġ li r-rekwiżiti 
korrispondenti jkunu inqas stretti minn 
dawk applikabbli għall-operaturi li jagħmlu 
użu minn vetturi jew minn kombinamenti 
ta' vetturi li jaqbżu dak il-limitu.

(10) Jenħtieġ li l-impriżi li jeżerċitaw il-
professjoni ta' operatur tat-trasport tal-
merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-
mutur biss b'massa mgħobbija 
permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, ta' 
bejn 2,4 u 3,5 tunnellati u, jeżerċitaw 
operazzjonijiet tat-trasport 
internazzjonali, jenħtieġ li jkollhom 
kapaċità minima finanzjarja biex jiġi 
żgurat li jkollhom il-mezzi biex iwettqu 
operazzjonijiet fuq bażi stabbli u fit-tul. 
Madankollu, peress li ġeneralment l-
operazzjonijiet imwettqa b'dawn il-vetturi 
jkunu ta' daqs limitat, jenħtieġ li r-rekwiżiti 
korrispondenti jkunu inqas stretti minn 
dawk applikabbli għall-operaturi li jagħmlu 
użu minn vetturi jew minn kombinamenti 
ta' vetturi li jaqbżu dak il-limitu.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/115

Emenda 115
Karima Delli
f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

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 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Jenħtieġ li l-informazzjoni dwar l-
operaturi tat-trasport fir-reġistri elettroniċi 
nazzjonali tkun kemm jista' jkun kompluta 
sabiex l-awtoritajiet nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tar-regoli 
rilevanti jkun jista' jkollhom stampa 
ġenerali sodisfaċenti tal-operaturi li jkunu 
qegħdin jiġu investigati. B'mod partikolari, 
l-informazzjoni dwar in-numru ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi għad-
dispożizzjoni tal-operaturi, l-għadd ta' 
impjegati li jqabbdu l-operaturi, il-
klassifikazzjoni tar-riskju tagħhom u l-
informazzjoni finanzjarja bażika tagħhom 
għandhom jippermettu li jkun hemm 
infurzar aħjar tar-Regolament (KE) 
Nru 1071/2009 u tar-Regolament (KE) 
Nru 1072/2009 kemm fil-livell nazzjonali 
kif ukoll fil-livell tranfruntiera. Għalhekk, 
jenħtieġ li r-regoli dwar ir-reġistru 
elettroniku nazzjonali jiġu emendati skont 
dan.

(11) Jenħtieġ li l-informazzjoni dwar l-
operaturi tat-trasport fir-reġistri elettroniċi 
nazzjonali tkun kompluta u aġġornata 
sabiex l-awtoritajiet nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tar-regoli 
rilevanti jkun jista' jkollhom stampa 
ġenerali sodisfaċenti tal-operaturi li jkunu 
qegħdin jiġu investigati. B'mod partikolari, 
l-informazzjoni dwar in-numru ta' 
reġistrazzjoni tal-vetturi għad-
dispożizzjoni tal-operaturi, l-għadd ta' 
impjegati li jqabbdu l-operaturi u l-
klassifikazzjoni tar-riskju tagħhom 
jenħtieġ li jippermettu li jkun hemm 
infurzar aħjar tar-Regolament (KE) 
Nru 1071/2009 u tar-Regolament (KE) 
Nru 1072/2009, kif ukoll leġiżlazzjonijiet 
oħra rilevanti tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, sabiex l-uffiċjali tal-infurzar, inkluż 
dawk li jwettqu kontrolli fil-ġenb tat-triq, 
jiġu pprovduti b'ħarsa ġenerali ċara u 
kompluta tal-operaturi tat-trasport li qed 
jiġu kkontrollati, jenħtieġ li jkollhom 
aċċess dirett u immedjat għall-
informazzjoni rilevanti kollha. Għalhekk, 
ir-reġistri elettroniċi nazzjonali jenħtieġ li 
jkunu interoperabbli tassew u d-data li 
jkun fihom jenħtieġ li tkun aċċessibbli 
direttament u immedjatament għall-
uffiċjali tal-infurzar deżinjati kollha tal-
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Istati Membri kollha. Għalhekk, jenħtieġ li 
r-regoli dwar ir-reġistru elettroniku 
nazzjonali jiġu emendati skont dan.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/116

Emenda 116
Karima Delli
f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

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
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21.3.2019 A8-0204/117

Emenda 117
Karima Delli
f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

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) Sabiex jiġu evitati vjaġġi bla 
tagħbija, l-operazzjonijiet tal-kabotaġġ 
jenħtieġ li jiġu permessi, soġġetti għal 
restrizzjonijiet speċifiċi, fl-Istat Membru 
ospitanti. Għal dan il-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.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Emenda 118
Karima Delli
f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

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 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Sabiex jiġi evitat li jsiru 
operazzjonijiet tal-kabotaġġ fuq bażi 
sistematika, li jistgħu joħolqu attività 
permanenti jew kontinwa li xxekkel is-suq 
nazzjonali, il-perjodu disponibbli għall-
operazzjonijiet tal-kabotaġġ fi Stat 
Membru ospitanti jenħtieġ li jitnaqqas. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li t-
trasportaturi ma jiġux permessi jwettqu 
operazzjonijiet tal-kabotaġġ fl-istess Stat 
Membru ospitanti fi żmien ċertu perjodu 
u sakemm huma jkunu wettqu t-trasport 
internazzjonali li joriġina mill-Istat 
Membru fejn l-impriża tkun stabbilita. 
Din id-dispożizzjoni hija mingħajr 
preġudizzju għat-twettiq tal-
operazzjonijiet tat-trasport 
internazzjonali.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Emenda 119
Karima Delli
f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

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 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jenħtieġ li ssir kjarifika dwar il-
mezzi li bihom l-operaturi tat-trasport bit-
triq jistgħu jagħtu prova tal-konformità 
mar-regoli għal operazzjonijiet ta' 
kabotaġġ. Jenħtieġ li l-użu u t-
trażsmissjoni ta' informazzjoni elettronika 
dwar it-trasport jiġu rikonoxxuti bħala 
mezzi ta' dan it-tip, u dan għandu 
jissimplifika l-forniment ta' evidenza 
rilevanti u l-ipproċessar ta' tali dejta mill-
awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li l-format 
li jintuża għal dak l-għan jiżgura l-
affidabbiltà u l-awtentiċità. Meta wieħed 
iqis l-użu dejjem jiżdied tal-iskambju 
elettroniku effiċjenti ta' informazzjoni fit-
trasport u fil-loġistika, huwa importanti li 
tiġi żgurata l-koerenza tal-oqfsa regolatorji 
u tad-dispożizzjonijiet li jindirizzaw is-
simplifikazzjoni tal-proċeduri 
amministrattivi.

(15) Infurzar effettiv u effiċjenti tar-
regoli huwa prerekwiżit għal 
kompetizzjoni ġusta fis-suq intern. Id-
diġitalizzazzjoni ulterjuri tal-għodda tal-
infurzar hija essenzjali sabiex tkun 
disponibbli l-kapaċità ta' infurzar, 
jitnaqqas il-piż amministrattiv żejjed fuq l-
operaturi internazzjonali tat-trasport u 
b'mod partikolari l-SMEs, jiġu indirizzati 
aħjar l-operaturi tat-trasport b'riskju 
għoli u jiġu identifikati prattiki 
frawdolenti. Sabiex id-dokumenti tat-
trasport isiru f'forma mingħajr karta, 
jenħtieġ li, fil-futur, l-użu ta' dokumenti 
elettroniċi jsir ir-regola, b'mod partikolari 
n-nota ta' konsenja elettronika skont il-
Konvenzjoni dwar il-Kuntratt għat-
Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti bit-
Triq (eCMR). Jenħtieġ li ssir kjarifika 
dwar il-mezzi li bihom l-operaturi tat-
trasport bit-triq jistgħu jagħtu prova tal-
konformità mar-regoli għal operazzjonijiet 
ta' kabotaġġ. Jenħtieġ li l-użu u t-
trażsmissjoni ta' informazzjoni elettronika 
dwar it-trasport jiġu rikonoxxuti bħala 
mezzi ta' dan it-tip, u dan għandu 
jissimplifika l-forniment ta' evidenza 
rilevanti u l-ipproċessar ta' tali dejta mill-
awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li l-format 
li jintuża għal dak l-għan jiżgura l-
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affidabbiltà u l-awtentiċità. Meta wieħed 
iqis l-użu dejjem jiżdied tal-iskambju 
elettroniku effiċjenti ta' informazzjoni fit-
trasport u fil-loġistika, huwa importanti li 
tiġi żgurata l-koerenza tal-oqfsa regolatorji 
u tad-dispożizzjonijiet li jindirizzaw is-
simplifikazzjoni tal-proċeduri 
amministrattivi.

Or. en


