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(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.
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(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 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 tal-vetturi 
għad-dispożizzjoni tal-operaturi, l-għadd 
ta' sewwieqa 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.
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(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 tiġi abolita l-
limitazzjoni fuq l-għadd ta' operazzjonijiet 
ta' kabotaġġ wara li jkun sar trasport 
internazzjonali u l-għadd ta' jiem 
disponibbli għal operazzjonijiet ta' dan it-
tip.


