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(2) Sa issa, u sakemm ma jiġix stipulat 
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 stipulat 
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' impriżi bħal 
dawn 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 2,8 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-
operazzjonijiet tat-trasport għal rashom 
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(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 2,8 u 3,5 tunnellati u involuti fit-
trasport internazzjonali u, li 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.
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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 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.
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Sabiex jiġi sodisfatt ir-rekwiżit stabbilit fl-
Artikolu 3(1)(c), impriża għandha f'kull ħin 
tkun kapaċi tissodisfa l-obbligi finanzjarji 
tagħha matul is-sena finanzjarja annwali. 
Għal dan il-għan, l-impriża għandha turi, 
abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati 
minn awditur jew minn persuna akkreditata 
kif xieraq, li, kull sena, hija jkollha għad-
disposizzjoni tagħha kapital u riżervi li 
jammontaw għal mill-anqas EUR 9 000 
meta tintuża biss vettura waħda u 
EUR 5 000 għal kull vettura addizzjonali 
użata. 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 għandhom 
juru, abbażi tal-kontijiet annwali 
ċċertifikati minn awditur jew minn persuna 
akkreditata kif xieraq, li, kull sena, dawn 
għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
kapital ta' ekwità li jammonta għal mill-
anqas EUR 1 800 meta tintuża vettura 
waħda biss u għal EUR 900 għal kull 
vettura addizzjonali li tintuża.;

Sabiex jiġi sodisfatt ir-rekwiżit stabbilit fl-
Artikolu 3(1)(c), impriża għandha f'kull ħin 
tkun kapaċi tissodisfa l-obbligi finanzjarji 
tagħha matul is-sena finanzjarja annwali. 
Għal dan il-għan, l-impriża għandha turi, 
abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati 
minn awditur jew minn persuna akkreditata 
kif xieraq, li, kull sena, hija jkollha għad-
dispożizzjoni tagħha kapital u riżervi li 
jammontaw għal mill-anqas EUR 9 000 
meta tintuża biss vettura waħda, 
EUR 5 000 għal kull vettura addizzjonali 
b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża 
dik tat-trejlers, li taqbeż it-3,5 tunnellati 
użati u EUR 900 għal kull vettura 
addizzjonali b'massa mgħobbija 
permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, bejn 
2,8 u 3,5 tunnellati użati. 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, bejn 
2,8 u 3,5 tunnellati għandhom juru, abbażi 
tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn 
awditur jew minn persuna akkreditata kif 
xieraq, li, kull sena, dawn għandhom għad-
dispożizzjoni tagħhom kapital ta' ekwità li 
jammonta għal mill-anqas EUR 1 800 meta 
tintuża vettura waħda biss u għal EUR 900 
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3. Kull sena, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu rapport dwar l-użu 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 fit-territorju tagħhom u 
għandhom jibagħtuh lill-Kummissjoni sa 
mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju tas-sena 
ta' wara t-tmiem tal-perjodu ta' rappurtar. 
Dan ir-rapport għandu jinkludi:

3. Kull sentejn, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu rapport dwar l-użu ta' 
vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija 
permissibbli, inkluża dik tat-trejlers bejn 
2,8 u 3,5 tunnellatiinvoluti fit-trasport 
internazzjonali u stabbiliti fit-territorju 
tagħhom u għandhom jibagħtuh lill-
Kummissjoni sa mhux iktar tard mit-
30 ta' Ġunju tas-sena ta' wara t-tmiem tal-
perjodu ta' rappurtar. Dan ir-rapport 
għandu jinkludi:
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(a) l-għadd ta' awtorizzazzjonijiet 
mogħtija lill-operaturi 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;

(a) l-għadd ta' awtorizzazzjonijiet 
mogħtija lill-operaturi 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 bejn 
2,8 u 3,5 tunnellatiinvoluti fit-trasport 
internazzjonali;
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