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EMENDI 001-079 
mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Rapport
Wim van de Camp A8-0205/2018
Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-
pożizzjonament permezz ta’ takografi

Proposta għal regolament (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Kundizzjonijiet tax-xogħol tajba 
għax-xufiera u kundizzjonijiet ġusti ta' 
negozju għall-impriżi tat-trasport bit-triq 
huma tal-ogħla importanza għall-ħolqien 
ta' settur tat-trasport bit-triq sikur, effiċjenti 
u soċjalment responsabbli. Biex dak il-
proċess jiġi ffaċilitat huwa essenzjali li r-
regoli soċjali tal-Unjoni fit-trasport bit-triq 
ikunu ċari, xierqa għall-iskop tagħhom, 
faċli biex jiġu applikati u infurzati u 
implimentati b'mod effettiv u konsistenti fl-
Unjoni kollha.

(1) Kundizzjonijiet tax-xogħol tajba 
għax-xufiera u kundizzjonijiet ġusti ta' 
negozju għall-impriżi tat-trasport bit-triq 
huma tal-ogħla importanza għall-ħolqien 
ta' settur tat-trasport bit-triq sikur, 
effiċjenti, soċjalment responsabbli u 
nondiskriminatorju, li jkun kapaċi jattira 
ħaddiema kwalifikati. Biex dak il-proċess 
jiġi ffaċilitat huwa essenzjali li r-regoli 
soċjali tal-Unjoni fit-trasport bit-triq ikunu 
ċari, proporzjonati, xierqa għall-iskop 
tagħhom, faċli biex jiġu applikati u 
infurzati u implimentati b'mod effettiv u 
konsistenti fl-Unjoni kollha.

Emenda 2

Proposta għal regolament
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Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Wara li ġew evalwati l-effettività u l-
effiċjenza tal-implimentazzjoni tas-sett 
eżistenti ta' regoli soċjali tal-Unjoni dwar 
it-trasport bit-triq, u b'mod partikolari tar-
Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill9, ġew 
identifikati ċerti nuqqasijiet fil-qafas legali 
eżistenti. Regoli mhux ċari u mhux xierqa 
dwar il-mistrieħ fil-ġimgħa, il-faċilitajiet 
tal-mistrieħ, il-pawżi waqt il-multimanning 
u n-nuqqas ta' regoli dwar ir-ritorn tax-
xufiera lejn djarhom iwasslu għal 
interpretazzjonijiet u għal prattiki ta' 
infurzar diverġenti fl-Istati Membri. 
Diversi Stati Membri dan l-aħħar adottaw 
miżuri unilaterali li jkomplu jżidu l-
inċertezza legali u t-trattament mhux 
ugwali tax-xufiera u tal-operaturi.

(2) Wara li ġew evalwati l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-implimentazzjoni tas-sett 
eżistenti ta' regoli soċjali tal-Unjoni dwar 
it-trasport bit-triq, u b'mod partikolari tar-
Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill9, ġew 
identifikati ċerti nuqqasijiet fl-
implimentazzjoni tal-qafas legali. Regoli 
mhux ċari dwar il-mistrieħ fil-ġimgħa, il-
faċilitajiet tal-mistrieħ, il-pawżi waqt il-
multimanning u n-nuqqas ta' regoli dwar ir-
ritorn tax-xufiera lejn djarhom jew lejn 
post ieħor tal-għażla tagħhom, iwasslu 
għal interpretazzjonijiet u għal prattiki ta' 
infurzar diverġenti fl-Istati Membri. 
Diversi Stati Membri dan l-aħħar adottaw 
miżuri unilaterali li jkomplu jżidu l-
inċertezza legali u t-trattament mhux 
ugwali tax-xufiera u tal-operaturi.

Min-naħa l-oħra, il-perjodi massimi ta' 
sewqan għal kull jum u ġimgħa, kif 
stipulati fir-Regolament (KE) 
Nru 561/2006, huma effettivi għat-titjib 
tal-kundizzjonijiet soċjali tax-xufiera fit-
toroq u s-sikurezza fit-toroq b'mod 
ġenerali u għaldaqstant jenħtieġ li 
jittieħdu passi li jiżguraw li dawn jiġu 
rispettati.

______________ ____________________
9 Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni 
ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha 
x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda 
r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).

9 Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni 
ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha 
x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda 
r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Huwa fl-interess tas-sikurezza fit-
toroq u l-infurzar li x-xufiera kollha 
jkunukompletament konxji kemm tar-
regoli dwar il-ħinijiet ta' sewqan u ta' 
mistrieħ kif ukoll dwar id-disponibbiltà ta' 
faċilitajiet ta' mistrieħ. Għaldaqstant, 
huwa proprju li l-Istati Membri jaħdmu 
sabiex jipproduċu gwida li tippreżenta dan 
ir-Regolament b'mod ċar u sempliċi, 
tagħti informazzjoni utli dwar il-
faċilitajiet għall-parkeġġ u għall-mistrieħ 
u tissottolinja l-importanza li jiġi 
indirizzat is-sewqan fi stat ta' eżawriment.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Huwa fl-interess tas-sikurezza fit-
toroq li l-impriżi tat-trasport jiġu 
inkoraġġiti jadottaw kultura ta' sikurezza 
li tinkludi politiki u proċeduri ta' 
sikurezza maħruġa mill-maniġment 
superjuri, impenn għall-implimentazzjoni 
tal-politika dwar is-sikurezza muri mill-
maniġment operattiv u rieda ta' 
konformità mar-regoli tas-sikurezza 
murija mill-ħaddiema. Jenħtieġ li jkun 
hemm enfasi ċara fuq kwistjonijiet ta' 
sikurezza tat-trasport bit-triq, inklużi l-
eżawriment, ir-responsabbiltà, l-ippjanar 
tal-vjaġġi, il-ħolqien ta' programm, il-ħlas 
ibbażat fuq il-prestazzjoni u l-ġestjoni 
"just in time".

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-valutazzjoni ex post tar-
Regolament (KE) Nru 561/2006 
kkonfermat li l-infurzar inkonsistenti u 
mhux effettiv tar-regoli soċjali tal-Unjoni 
kien prinċipalment ir-riżultat ta' regoli 
mhux ċari, użu ineffiċjenti tal-għodod ta' 
kontroll u kooperazzjoni amministrattiva 
insuffiċjenti bejn l-Istati Membri.

(3) Il-valutazzjoni ex post tar-
Regolament (KE) Nru 561/2006 
ikkonfermat li l-infurzar inkonsistenti u 
mhux effettiv tar-regoli soċjali tal-Unjoni 
kien prinċipalment ir-riżultat ta' regoli 
mhux ċari, użu ineffiċjenti u mhux ugwali 
tal-għodod ta' kontroll u kooperazzjoni 
amministrattiva insuffiċjenti bejn l-Istati 
Membri, li jżidu l-frammentazzjoni tas-
suq intern Ewropew.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Regoli ċari, xierqa u infurzati b'mod 
aktar uniformi huma kruċjali wkoll biex 
jintlaħqu l-għanijiet ta' politika tat-titjib tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol għax-xufiera, u 
b'mod partikolari biex jiġi żgurat li ma 
jkunx hemm distorsjoni fil-kompetizzjoni 
bejn l-operaturi u biex tittejjeb is-sikurezza 
stradali għall-utenti kollha tat-toroq.

(4) Regoli ċari, xierqa u infurzati b'mod 
aktar uniformi huma kruċjali wkoll biex 
jintlaħqu l-għanijiet ta' politika tat-titjib tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol għax-xufiera, u 
b'mod partikolari biex jiġi żgurat li ma 
jkunx hemm distorsjoni fil-kompetizzjoni 
u jkun hemm kompetizzjoni ġusta bejn l-
operaturi u biex tittejjeb is-sikurezza 
stradali għall-utenti kollha tat-toroq.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Kwalunkwe regoli nazzjonali 
applikati għat-trasport bit-triq iridu jkunu 
kemm proporzjonati kif ukoll ġustifikati u 
ma jridux jostakolaw jew irendu inqas 
attraenti l-eżerċitar tal-libertajiet 
fundamentali ggarantiti mit-Trattat, 
bħall-moviment liberu tal-merkanzija u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi sabiex 
tinżamm jew anke tiżdied il-kompetittività 
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tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a)  Sabiex fl-Ewropa kollha jiġu 
żgurati kundizzjonijiet ekwi fil-qasam tat-
trasport bit-triq, dan ir-Regolament 
jenħtieġ li japplika għall-vetturi kollha li 
jaqbżu t-2,4 tunnellati involuti fit-trasport 
internazzjonali.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) It-trasport tal-prodotti huwa 
fundamentalment differenti mit-trasport 
tan-nies. Ix-xufiera tal-kowċis jinsabu 
f'kuntatt mill-qrib mal-passiġġieri 
tagħhom u jenħtieġ li jkunu f'sitwazzjoni 
fejn jieħdu pawżi b'aktar flessibilità 
mingħajr ma jiġu estiżi l-perjodi tas-
sewqan jew jitnaqqsu l-perjodi ta' mistrieħ 
u l-pawżi.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' 
trasport internazzjonali fuq distanzi twal 
iqattgħu perjodi twal 'il bogħod minn 
djarhom. Ir-rekwiżiti attwali dwar il-
mistrieħ regolari fil-ġimgħa jtawwlu dawk 
il-perjodi bla bżonn. Għaldaqstant ikun 

(6) Xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' 
trasport internazzjonali fuq distanzi twal 
iqattgħu perjodi twal 'il bogħod minn 
djarhom. Ir-rekwiżiti attwali dwar il-
mistrieħ regolari fil-ġimgħa jtawwlu dawk 
il-perjodi bla bżonn. Għaldaqstant ikun 
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tajjeb li d-dispożizzjoni dwar il-perjodu 
regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa tiġi adattata 
b'tali mod li jkun eħfef għax-xufiera li 
jwettqu operazzjonijiet ta' trasport 
f'konformità mar-regoli u li jaslu lura fi 
djarhom għal perjodu regolari ta' mistrieħ 
fil-ġimgħa, filwaqt li jingħataw kumpens 
sħiħ għall-perjodi kollha mnaqqsa ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa. Huwa meħtieġ ukoll li 
jiġi previst li l-operaturi jorganizzaw ix-
xogħol tax-xufiera b'tali mod li dawk il-
perjodi barra minn djarhom ma jkunux 
eċċessivament twal.

tajjeb li d-dispożizzjoni dwar il-perijodu 
regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa tiġi adattata 
b'tali mod li jkun eħfef għax-xufiera li 
jwettqu operazzjonijiet ta' trasport 
f'konformità mar-regoli u li jaslu lura fi 
djarhom jew post ieħor tal-għażla 
tagħhom għal perijodu regolari ta' mistrieħ 
fil-ġimgħa, filwaqt li jingħataw kumpens 
sħiħ għall-perjodi kollha mnaqqsa ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa. Huwa meħtieġ ukoll li 
jiġi previst li l-operaturi jorganizzaw ix-
xogħol tax-xufiera b'tali mod li dawk il-
perjodi barra minn djarhom ma jkunux 
eċċessivament twal. Meta xufier jagħżel li 
jgħaddi dan il-perijodu ta' mistrieħ 
f'daru, jenħtieġ li l-impriża tat-trasport 
tipprovdi lix-xufier mezzi biex jirritorna.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Meta jkun previst li x-xogħol ta' 
xufier jinkludi attivitajiet għal min 
iħaddmu minbarra l-kompiti tas-sewqan 
professjonali tiegħu/tagħha, pereżempju 
tagħbija/ħatt, it-tiftix ta' spazju għall-
parkeġġ, il-manutenzjoni tal-vettura, il-
preparazzjoni tar-rotta eċċ, il-ħin li 
għandu bżonn biex iwettaq dawn il-
kompiti jenħtieġ li jitqiesu meta jiġi 
ddeterminat il-ħin tax-xogħol tiegħu, il-
possibbiltà għal serħan adegwat u l-ħlas.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Sabiex jiġu salvagwardjati l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera fil-
postijiet tat-tagħbija u tal-ħatt, jenħtieġ li 
s-sidien u l-operaturi ta' tali faċilitajiet 
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jipprovdu lix-xufier b'aċċess għal 
faċilitajiet iġjeniċi.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 6c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) Il-progress rapidu tat-teknoloġija 
qiegħed jirriżulta fl-iżvilupp ta' sistemi ta' 
sewqan awtonomu b'livelli dejjem ogħla 
ta' sofistikazzjoni. Fil-futur, dawn is-
sistemi jistgħu jippermettu użu 
differenzjat tal-vetturi li t-tħaddim 
tagħhom ma jinvolvix xufier. Din jista' 
jwassal għal possibilitajiet operattivi 
ġodda bħall-gwida sekwenzjata 
(platooning) tat-trakkijiet. B'riżultat ta' 
dan, il-leġiżlazzjoni eżistenti, inklużi r-
regoli dwar il-ħinijiet ta' sewqan u ta' 
mistrieħ u għaldaqstant huwa essenzjali li 
jkun hemm progress dwarhom fil-livell 
tal-Grupp ta' Ħidma tal-Kummissjoni 
Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Ewropa. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport ta' evalwazzjoni dwar 
l-użu ta' sistemi ta' sewqan awtonomu fl-
Istati Membri, akkumpanjat, jekk adatt, 
minn proposta leġiżlattiva li tieħu kont 
tal-benefiċċji tat-teknoloġiji ta' sewqan 
awtonomu. Il-fini ta' din il-leġiżlazzjoni 
hija li tiggarantixxi s-sikurezza fit-toroq, 
kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni u 
kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa, filwaqt 
li tippermetti lill-UE tintroduċi teknoloġiji 
u prattiki innovattivi ġodda.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Jenħtieġ li ż-żoni dedikati għall-
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parkeġġ ikollhom il-faċilitajiet kollha 
neċessarji għal kundizzjonijiet tajba ta' 
mistrieħ, jiġifieri kundizzjonijiet sanitarji, 
kulinari, tas-sigurtà u oħrajn.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Faċilitajiet adegwati ta' mistrieħ 
huma kruċjali għat-titjib tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera fis-
settur u sabiex tinżamm is-sikurezza fit-
toroq. Billi l-mistrieħ fil-kabina huwa 
karatteristiku għas-settur tat-trasport u 
f'ċerti każijiet ippreferut mill-perspettivi 
ta' kumdità u adegwatezza, jenħtieġ li x-
xufiera jitħallew jistrieħu fil-vettura 
tagħhom jekk il-vettura tkun mgħammra 
b'faċilitajiet xierqa ta' rqad. Għaldaqstant 
jenħtieġ li l-ħolqien ta' żoni dedikati 
għall-parkeġġ ma jkunx imfixkel b'mod 
sproporzjonat mill-Istati Membri..

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 7c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7c) Il-linji gwida TEN-T riveduti 
jipprevedu l-iżvilupp ta' żoni għall-
parkeġġ tul l-awtostradi madwar kull 
100 kilometru biex jipprevedu spazju 
għall-parkeġġ għall-utenti kummerċjali 
tat-toroq b'livell adegwat ta' sikurezza u 
sigurtà u għaldaqstant jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu mħeġġa jimplimentaw il-
linji gwida TEN-T u jappoġġaw u jinvestu 
biżżejjed f'żoni għall-parkeġġ sikuri u 
adattati.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 7d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7d) Sabiex jiġu pprovduti faċilitajiet ta' 
mistrieħ ta' kwalità tajba u bi prezz tajjeb, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jinkoraġġixxu l-istabbiliment ta' 
intrapriżi soċjali, kummerċjali, pubbliċi u 
oħrajn għall-funzjonament ta' żoni 
dedikati għall-parkeġġ.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Ħafna operazzjonijiet tat-trasport 
bit-triq fl-Unjoni jinvolvu t-trasport bil-
vapur jew bil-ferrovija għal parti mill-
vjaġġ. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkunu 
stabbiliti dispożizzjonijiet ċari u xierqa 
dwar il-perjodi ta' mistrieħ u tal-pawżi 
għal dawn l-operazzjonijiet.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex ikun hemm garanzija ta' 
infurzar effettiv, huwa essenzjali li l-
awtoritajiet kompetenti, meta jkunu 
qegħdin iwettqu l-kontrolli fil-ġenb tat-
triq, ikunu kapaċi jaċċertaw illi l-ħinijiet 
tas-sewqan u l-perjodi tal-mistrieħ ikunu 
ġew osservati kif għandu jkun fil-jum tal-
kontroll u fis-56 jum ta' qabel.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Sabiex jiġi żgurat li r-regoli jkunu 
ċari, faċli biex jinftiehmu u infurzabbli, l-
informazzjoni trid tkun aċċessibbli għax-
xufiera. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tikkoordina l-kisba ta' dan l-għan. 
Jenħtieġ li x-xufiera jirċievu wkoll 
informazzjoni dwar żoni ta' mistrieħ u 
parkeġġi siguri li tippermettilhom 
jippjanaw aħjar il-vjaġġi. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tikkoordina l-istabbiliment u l-operat ta’ 
linja telefonika b'xejn biex twissi lis-
servizzi ta' kontroll dwar każijiet ta' 
pressjoni mhux dovuta li titqiegħed fuq 
ix-xufiera, każijiet ta' frodi jew imġiba 
illegali. 

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 9c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) L-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) 
Nru 1071/2009 jobbliga lill-Istati Membri 
japplikaw klassifikazzjoni komuni ta' ksur 
meta jkunu qegħdin jivvalutaw ir-
reputazzjoni tajba. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li r-regoli nazzjonali dwar 
il-penali applikabbli għall-ksur tar-
Regolament (KE) Nru 561/2006 u r-
Regolament (UE) Nru 165/2014 jiġu 
implimentati b'mod effettiv, proporzjonat 
u dissważiv. Huma meħtieġa passi 
ulterjuri sabiex jiġi żgurat li l-penali 
kollha applikati mill-Istati Membri huma 
nondiskriminatorji u proporzjonati skont 
il-gravità tal-ksur.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex tittejjeb il-kosteffettività tal-
infurzar tar-regoli soċjali, jenħtieġ li l-
potenzjal tas-sistemi tat-takografi attwali u 
futuri jiġi sfruttat bis-sħiħ. Għalhekk, 
jenħtieġ li l-funzjonalitajiet tat-takografu 
jiġu mtejba sabiex ikun jista' jkun hemm 
pożizzjonament aktar preċiż, b'mod 
partikolari waqt l-operazzjonijiet tat-
trasport internazzjonali.

(11) Biex tittejjeb il-kosteffettività tal-
infurzar tar-regoli soċjali, jenħtieġ li s-
sistemi tat-takografi attwali u intelliġenti 
jkunu obbligatorji fit-trasport 
internazzjonali. Għalhekk, jenħtieġ li l-
funzjonalitajiet tat-takografu jiġu mtejba 
sabiex ikun jista' jkun hemm 
pożizzjonament aktar preċiż.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-iżvilupp rapidu ta' teknoloġiji 
ġodda u d-diġitalizzazzjoni fl-ekonomija 
kollha tal-Unjoni u l-ħtieġa ta' 
kundizzjonijiet ekwi fost il-kumpaniji tat-
trasport internazzjonali bit-triq jagħmluha 
neċessarja li jitqassar il-perijodu 
tranżitorju għall-installazzjoni tat-
takografu diġitali intelliġenti fil-vetturi 
rreġistrati. It-takografu intelliġenti ser 
jikkontribwixxi għal kontrolli ssimplifikati 
u b'hekk jiffaċilita l-ħidma tal-awtoritajiet 
nazzjonali.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Filwaqt li jitqies l-użu mifrux ta' 
smartphones u l-iżvilupp kontinwu tal-
funzjonalitajiet tagħhom, u fid-dawl tal-
varar ta' Galileo, li joffri aktar 
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opportunitajiet għal lokalizzazzjoni f'ħin 
reali, li bosta mobile telefowns diġà jużaw, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tesplora l-
possibbiltà li tiżviluppa u tiċċertifika 
applikazzjoni tal-mobile li toffri l-istess 
benefiċċji bħal dawk offruti mit-takografu 
intelliġenti bl-istess spejjeż assoċjati.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 2(1), jiddaħħal il-punt li 
ġej:
"(aa) ta' merkanzija fl-operazzjonijiet tat-
trasport internazzjonali, fejn il-massa 
massima permessa tal-vetturi, inkluż 
kwalunkwe karru, jew nofs-karru, taqbeż 
it-2,4 tunnellati, jew"

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - paragrafu 1 - punt da (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 3 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-punt li 
ġej:
"(ha)vetturi kummerċjali ħfief li jintużaw 
għat-trasport ta' merkanzija, fejn it-
trasport ma jsirx b'kiri jew b'kumpens, 
iżda fuq kont proprju tal-kumpanija jew 
tax-xufier, u meta s-sewqan ma 
jikkostitwixxix l-attività prinċipali tal-
persuna li ssuq il-vettura;"
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 4 – punt r

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(r) "trasport mhux kummerċjali" tfisser 
kull trasport bit-triq, għajr trasport f'isem 
ħaddieħor jew għall-kont proprju, li għalih 
ma tingħata ebda remunerazzjoni u li ma 
joħloq ebda dħul.

(r) "trasport mhux kummerċjali" tfisser 
kull trasport bit-triq, għajr trasport f'isem 
ħaddieħor jew għall-kont proprju, li għalih 
ma tingħata ebda remunerazzjoni u li ma 
joħloq ebda dħul jew fatturat.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ra (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 4 jiżdied il-punt li ġej:
(ra) "id-dar" tfisser ir-residenza 
rreġistrata tax-xufier fi Stat Membru."

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(2b) Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 1 
jinbidel b'dan li ġej:

1. L-età minima għal kundutturi 
għandha tkun ta' 18-il sena.

"1. L-età minima għax-xufiera għandha 
tkun ta' 18-il sena."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=MT)
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(3a) Fl-Artikolu 7, il-paragrafu tnejn huwa 
mibdul b'dan li ġej:

Din il-pawża tista' tiġi mibdula minn 
pawża ta' mill-inqas 15-il minuta li tiġi 
segwita minn pawża ta' mill-inqas 
30 minuta kull waħda mqassma fuq il-
perijodu b'tali mod li tikkonforma mad-
disposizzjonijiet tal-paragrafu 1.

“Din il-pawża tista' tiġi mibdula minn 
pawżi ta' mill-inqas 15-il minuta kull 
waħda mqassma fuq il-perijodu b'tali mod 
li tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-
ewwel paragrafu. Kwalunkwe pawża 
meħuda b'dan il-mod qabel inqas minn 
45 minuta ta' ħin ta' sewqan m'għandhiex 
tkun konformi mad-dispożizzjonijiet tal-
ewwel paragrafu.”

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-
2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a 
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tliet perjodi regolari ta' mistrieħ fil-
ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u 
perijodu wieħed imnaqqas ta' mistrieħ fil-
ġimgħa ta' mill-inqas 24 siegħa. 

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi 
mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandhom 
jiġu kkumpensati b'perjodu ta' mistrieħ 
ekwivalenti meħud f'daqqa qabel tmiem it-
tielet ġimgħa ta' wara l-ġimgħa inkwistjoni.

Għall-finijiet tal-punti (b) u (c), il-perjodi 
mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa speċifikati 
hawn fuq għandhom jiġu kkumpensati 
b'perijodu ta' mistrieħ ekwivalenti meħud 
f'daqqa qabel tmiem it-tielet ġimgħa ta' 
wara l-ġimgħa inkwistjoni f'konformità 
mal-paragrafu 8b.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6a – subparagrafu 1 –parti introduttorja

Test fis-seħħ Emenda

(aa) Il-parti introduttorja tal-
paragrafu 6a għandha tinbidel b'dan li 
ġej:

6a. B' deroga mill-paragrafu 6, sewwieq li 
jkun qed iwettaq servizz wieħed 
okkażjonali ta' trasport internazzjonali tal-
passiġġieri, kif definit fir-Regolament (KE) 
Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar 
regoli komuni għall-aċċess għas-suq 
internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-
xarabank, jista' jipposponi l-perjodu ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa b'sa 12-il perjodu 
konsekuttiv ta' 24 siegħa wara perjodu 
regolari preċedenti ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa, kemm-il darba:

"6a. B'deroga mill-paragrafu 6, xufier li 
jkun qed iwettaq servizz wieħed 
okkażjonali ta' trasport tal-passiġġieri, kif 
definit fir-Regolament (KE) 
Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar 
regoli komuni għall-aċċess għas-suq 
internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-
xarabank, jista' jipposponi l-perijodu ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa b'sa 12-il perijodu 
konsekuttiv ta' 24 siegħa wara perijodu 
regolari preċedenti ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa, kemm-il darba:"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Ġustifikazzjoni

Din id-deroga għandha tapplika wkoll għat-trasport nazzjonali u b'mod partikolari l-Istati 
Membri l-kbar għandhom jibbenefikaw minn din l-għażla.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ab (ġdid)
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Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6a – subparagrafu 1 –punt (a)

Test fis-seħħ Emenda

(ab) Fil-paragrafu 6a, il-punt (a) huwa 
mħassar;

(a) is-servizz idum għallinqas 24 siegħa 
konsekuttiva fi Stat Membru jew pajjiż 
terz li għalih ikun japplika dan ir-
Regolament u li ma jkunx dak fejn ikun 
beda s-servizz;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ac (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) Jiżdied il-paragrafu li ġej:

"6aa.B'deroga mill-Artikolu 8(2) u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 8(6), xufier li 
jkun involut f'okkażjoni waħda ta' 
trasport tal-passiġġieri, kif definit fir-
Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni 
għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-
servizzi tal-kowċ u x-xarabank, jista' 
jipposponi, l-aktar darbtejn fil-ġimgħa, il-
ħin ta' mistrieħ ta' kuljum b'siegħa, 
dment li l-perijodu ta' mistrieħ ta' kuljum 
li jkun ħa wara l-użu tad-deroga jdum 
mill-inqas 9 sigħat, u li s-sikurezza fit-
toroq ma tiġix ipperikolata b'dan."

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ad (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
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Artikolu 8 – paragrafu 6ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ad) Jiżdied il-paragrafu li ġej:

"6ab.Sakemm is-sikurezza fit-toroq ma 
tiġix ipperikolata, xufier li jkun qiegħed 
iwettaq trasport okkażjonali ta' darba tal-
passiġġieri, kif definit fir-Regolament 
(KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni 
għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-
servizzi tal-kowċ u x-xarabank, jista' jieħu 
perijodu regolari ta' mistrieħ kuljum 
maqsum fi tliet perjodi li għandhom 
jikkonsistu tal-inqas: f'perijodu mhux 
interrott ta' siegħa, f'perijodu mhux 
interrott ta' sagħtejn u perjiodu mhux 
interrott ta' disa' sigħat. Dawn il-perjodi 
jistgħu jitqassmu fi kwalunkwe ordni, 
ħlief għal żewġ perjodi ta' disa' sigħat 
konsekuttivi minn jum għall-ieħor."

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 
meħud bħala kumpens għal perjodu 
mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandu 
jittieħed eżatt qabel jew wara perjodu 
regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-
inqas 45 siegħa.

(7) Kwalunkwe perijodu ta' mistrieħ 
meħud bħala kumpens għal perijodu 
mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandu 
jkun marbut mal-perijodu regolari ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-inqas 
45 siegħa.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8
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Test fis-seħħ Emenda

(ba) Il-paragrafu 8 jinbidel b’dan li ġej:
8. Fejn xufier jagħżel li jagħmel dan, 
perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u perjodi 
mnaqqsa ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa 'l 
bogħod mill-bażi jistgħu jittieħdu f'vettura, 
sakemm din ikollha faċilitajiet għall-irqad 
xierqa għal kull xufier u l-vettura tkun 
wieqfa.

"8. Fejn xufier jagħżel li jagħmel dan, 
perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum 'l bogħod 
mill-bażi jistgħu jittieħdu f'vettura, 
sakemm din ikollha faċilitajiet għall-irqad 
xierqa għal kull xufier u l-vettura tkun 
wieqfa."

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-
ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 
fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 
bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma 
għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn 
għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni 
xierqa, b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji 
adattati;

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-
ġimgħa, il-perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ 
fil-ġimgħa u kwalunkwe perijodu ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 
45 siegħa meħuda bħala kumpens għal 
perijodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 
preċedenti ma għandhomx jittieħdu 
f'vettura. Minflok, dawn għandhom 
jittieħdu f'akkomodazzjoni xierqa, 
b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji adattati. 
Dik l-akkomodazzjoni għandha tkun:

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8a – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) imħallsa jew ipprovduti mill-
impjegatur, jew

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  

Emenda 41
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8a – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fid-dar jew f'post privat ieħor 
magħżul mix-xufier

(b) fid-dar tax-xufier jew f'post privat 
ieħor magħżul mix-xufier.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 8, jiddaħħal il-paragrafu li 
ġej:
"8aa.Il-paragrafu 8a ta' dan l-Artikolu 
ma għandux japplika meta l-perjodi ta' 
mistrieħ regolari fil-ġimgħa u l-perjodi 
mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa jittieħdu 
f'postijiet li jkunu ċċertifikati bħala 
konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 8a, 
dment li l-vettura tkun wieqfa u jkollha 
faċilitajiet għall-irqad xierqa għal kull 
xufier."

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8b. Impriża tat-trasport għandha 
torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 
li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 
mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 
fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 
bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

8b. Impriża tat-trasport għandha 
torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 
li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 
mill-inqas perijodu regolari wieħed ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa jew perijodu ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 
45 siegħa meħuda bħala kumpens għal 
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mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet 
ġimgħat konsekuttivi.

perijodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 
jew f'post ieħor tal-għażla tax-xufier 
qabel it-tmiem ta' kull perijodu ta' tliet 
ġimgħat konsekuttivi. Ix-xufier għandu 
jinforma lill-impriża tat-trasport sa mhux 
aktar tard minn ġimagħtejn qabel tali 
perijodu ta' mistrieħ, jekk dan ikun ser 
jittieħed f'post li mhuwiex id-dar tax-
xufier. Meta xufier jagħżel li jqatta' dan 
il-ħin tal-mistrieħ f'daru, l-impriża tat-
trasport għandha tipprovdi lix-xufier il-
mezzi meħtieġa biex jerġa' lura lejn daru.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8b – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Ix-xufier irid jiddikjara li perijodu 
regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa jew 
mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 
45 siegħa meħuda bħala kumpens għal 
mistrieħ imnaqqas fil-ġimgħa, ittieħed 
f'post tal-għażla tax-xufier. Id-
dikjarazzjoni trid tinżamm fil-bini tal-
impriża."

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 8a

1. B'deroga mill-Artikolu 8(8a), xufier 
jista' jieħu perjodi ta' mistrieħ regolari fil-
ġimgħa u perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-
ġimgħa fi kwalunkwe żoni għall-parkeġġ 
li jkunu awtoċertifikati bħala Żoni 
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Dedikat għall-Parkeġġ (DPA).
2. Iż-żoni kollha għall-parkeġġ li 
jkollhom tal-inqas il-faċilitajiet u l-
karatteristiċi stipulati fl-Anness jistgħu fl-
entrata tagħhom jindikaw li huma 
awtoċertifikati bħala DPA.
3. L-Istati Membri jridu jiżguraw li 
jsiru verifiki għall-għarrieda fuq bażi 
regolari biex jivverifikaw il-konformità 
tal-karatteristiċi tal-parkeġġ mal-kriterji 
tad-DPA stipulati fl-Anness.
4. L-Istati Membri għandhom 
jinvestigaw ilmenti ta' DPAs 
awtoċertifikati li mhumiex konformi mal-
kriterji stipulati fl-Anness.
5. L-Istati Membri għandhom 
jikkondividu l-informazzjoni dwar DPAs 
li m'għadhomx jitqiesu bħala konformi 
mal-kriterji stipulati fl-Anness permezz 
tal-punt ta' aċċess nazzjonali jew 
internazzjonali msemmi fl-Artikolu 5(3) 
tar-Regolament (UE) Nru 885/2013.
6. Iż-żoni kollha għall-parkeġġ li 
huma konformi mal-kriterji DPA stipulati 
fl-Anness jitqiesu bħala adatti għall-
perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum, għall-
perjodi ta' mistrieħ fil-ġimgħa, għall-
perjodi ta' mistrieħ kumpensat u għall-
perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 
għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
sakemm mhux indikat mod ieħor 
f'konformità mal-paragrafu 5.
7. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu rapport annwali lill-
Kummissjoni dwar id-disponibbiltà ta' 
DPAs fit-territorju nazzjonali tagħhom, 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.
8. L-Istati Membri jridu jinkoraġġixxu 
l-ħolqien ta' DPAs skont id-
dispożizzjonijiet stabbiliti fil-punt (c) tal-
Artikolu 39(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1315/2013.
Il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar 
tard mill-31 ta' Diċembru 2020, 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
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Ewropew u lill-Kunsill dwar id-
disponibbiltà ta' faċilitajiet adegwati ta' 
mistrieħ għax-xufiera u ta' faċilitajiet 
siguri għall-parkeġġ. Dan ir-rapport 
għandu jiġi aġġornat kull sena abbażi tal-
informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni 
fl-ambitu tal-paragrafu 5 u jinkludi lista 
ta' miżuri proposti biex jiżdied l-għadd u 
l-kwalità tal-faċilitajiet adegwati ta' 
mistrieħ għax-xufiera u l-faċilitajiet 
siguri għall-parkeġġ.”

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. B'deroga mill-Artikolu 8, meta xufier 
jakkumpanja vettura li tkun qed tiġi 
ttrasportata fuq lanċa jew fuq ferrovija, u 
jieħu perjodu regolari ta' mistrieħ ta' 
kuljum jew perjodu mnaqqas ta' mistrieħ 
fil-ġimgħa, dak il-perjodu jista' jiġi 
interrott mhux aktar minn darbtejn minn 
attivitajiet oħra li flimkien ma għandhomx 
jammontaw għal iktar minn siegħa. Matul 
il-perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum 
jew il-perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-
ġimgħa x-xufier għandu jkollu għad-
dispoizzjoni tiegħu aċċess għal sodda jew 
couchette.

9. B'deroga mill-Artikolu 8, meta xufier 
jakkumpanja vettura li tkun qed tiġi 
ttrasportata fuq lanċa jew fuq ferrovija, u 
jieħu perijodu regolari ta' mistrieħ ta' 
kuljum jew perijodu mnaqqas ta' mistrieħ 
fil-ġimgħa, dak il-perijodu jista' jiġi 
interrott mhux aktar minn darbtejn minn 
attivitajiet oħra li flimkien ma għandhomx 
jammontaw għal iktar minn siegħa. Matul 
il-perijodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum 
jew il-perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-
ġimgħa x-xufier għandu jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu aċċess għal kabina tal-
irqad, sodda jew couchette.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1a. Id-deroga fil-paragrafu 1 tista' tiġi 
estiża għal mistrieħ regolari fil-ġimgħa 
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meta t-tul tal-vjaġġ bil-vapur ikun ta' 12-
il siegħa jew aktar. Matul dak il-perijodu 
ta' mistrieħ fil-ġimgħa, ix-xufier għandu 
jkollu aċċess għal kabina tal-irqad."

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(6a) Fl-Artikolu 10, il-paragrafu 1 
jinbidel b'dan li ġej:

1. Impriża tat-trasport ma għandhiex 
tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu 
għad-disposizzjoni tagħha xi ħlas, anke 
jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda 
mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-
vjaġġ li jkun sar u/jew l-ammont ta' 
merkanzija li nġarret jekk dak il-ħlas ikun 
tali li jista' jipperikola s-sigurtà fit-triq 
u/jew jinkoraġġixxi ksur ta' dan ir-
Regolament.

"1. Impriża tat-trasport ma għandhiex 
tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu 
għad-dispożizzjoni tagħha xi ħlas, anke 
jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda 
mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-
vjaġġ li jkun sar, il-ħeffa tal-kunsinna 
u/jew l-ammont ta' merkanzija li nġarret 
jekk dak il-ħlas jinkoraġġixxi ksur ta' dan 
ir-Regolament."

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 561/2004
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Diment li ma tiġix preġudikata s-sikurezza 
stradali, ix-xufier jista' jitbiegħed mill-
Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 8(6) sabiex ikun jista' jasal 
f'akkomodazzjoni xierqa kif imsemmi fl-
Artikolu 8(8a) u jieħu l-mistrieħ tiegħu ta' 
kuljum jew fil-ġimgħa hemmhekk. Il-fatt 
li jitbiegħed mill-Artikolu 8(2) u mit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 8(6) ma 
għandux iwassal biex jinqabżu l-ħinijiet 
ta' sewqan ta' kuljum jew fil-ġimgħa, u 

Dment li ma tiġix ipperikolata s-sikurezza 
fit-toroq, ix-xufier jista' jitbiegħed b'mod 
eċċezzjonali mill-Artikolu 6(1) wara 
mistrieħ ta' 30 minuta, sabiex fi żmien 
sagħtejn jasal fiċ-ċentru operattiv ta' min 
iħaddmu fejn ix-xufier ikun normalment 
ibbażat. Ix-xufier għandu jindika r-raġuni 
għaliex ikun tbiegħed hekk b'mod manwali 
fuq il-folja ta' reġistrazzjoni tat-tagħmir ta' 
reġistrazzjoni. Dan il-perijodu sa sagħtejn 
għandhom jiġu kkumpensati b'perijodu 
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lanqas għal tqassir fil-perjodi ta' mistrieħ 
ta' kuljum jew fil-ġimgħa. Ix-xufier 
għandu jindika r-raġuni għaliex ikun 
tbiegħed hekk b'mod manwali fuq il-folja 
ta' reġistrazzjoni tat-tagħmir ta' 
reġistrazzjoni jew fuq kopja stampata mit-
tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fir-roster 
tax-xogħol, mhux aktar tard minn meta 
jasal f'akkomodazzjoni adattata.

ekwivalenti ta' mistrieħ meħud f'darba, sa 
tmiem it-tielet ġimgħa wara l-ġimgħa 
inkwistjoni.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test fis-seħħ Emenda

(7a) Fl-Artikolu 13, paragrafu 1, il-
punt (d) jinbidel b'dan li ġej:

(d) vetturi jew kombinazzjoni ta' vetturi 
b'massa massima permissibbli li ma 
taqbiżx is-7,5 tunnellati użati minn 
fornituri ta' servizzi universali kif imfisser 
f'Artikolu 2(13) tad-Direttiva 97/67/KE tal-
Parlament Ewroprew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Diċembru 1997 dwar regoli komuni 
għall-iżvilupp tas-suq intern ta' servizzi 
postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità 
tas-servizz biex iwasslu oġġetti bħala parti 
mis-servizz universali.

“d) vetturi jew kombinazzjoni ta' vetturi 
b'massa massima permissibbli li ma 
taqbiżx is-7,5 tunnellati użati minn 
fornituri ta' servizzi universali kif imfisser 
f'Artikolu 2(13) tad-Direttiva 97/67/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Diċembru 1997 dwar regoli komuni 
għall-iżvilupp tas-suq intern ta' servizzi 
postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità 
tas-servizz biex iwasslu oġġetti bħala parti 
mill-oġġetti tal-posta kif definit fl-
Artikolu 2(6) tad-Direttiva 97/67/KE.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=MT)

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test fis-seħħ Emenda

(7b) Fl-Artikolu 13, paragrafu 1, il-
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punt (e) jinbidel b'dan li ġej:
(e) vetturi li joperaw b'mod esklużiv fuq 
gzejjer li ma jaqbżux l-2 300 kilometru 
kwadru f'żona li ma tkunx magħquda mal-
bqija tat-territorju nazzjonali permezz ta' 
pont, baxxfond jew mina miftuħa għall-użu 
minn vetturi bil-mutur;

"(e) vetturi li joperaw b'mod esklużiv fuq 
gżejjer jew reġjuni iżolati mill-bqija tat-
territorju nazzjonali li ma jaqbżux l-2 300 
kilometru kwadru f'żona li ma tkunx 
konnessa mal-bqija tat-territorju nazzjonali 
permezz ta' pont, baxxfond jew mina 
miftuħa għall-użu minn vetturi bil-mutur, u 
li ma jkollhomx fruntieri ma' xi Stat 
Membru ieħor;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0561-
20150302&from=MT)

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7c) Fl-Artikolu 13(1), jiżdied il-punt li 
ġej:
"(pa) vetturi jew kombinazzjonijiet ta' 
vetturi b'massa massima permessa li ma 
taqbiżx l-44 tunnellata li jintużaw minn 
impriża ta' kostruzzjoni f'raġġ sa 100 km 
mill-bażi tal-impriża u bil-kundizzjoni li s-
sewqan tal-vettura ma jkunx l-attività 
ewlenija tax-xufier;"

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'każijiet urġenti l-Istati Membri 
jistgħu jagħtu, taħt ċirkostanzi ta' 
eċċezzjoni, eċċezzjoni temporanja għal 
perjodu li ma jaqbiżx it-tletin jum, li 
għandha tiġi ġustifikata kif imiss u 

2. F'każijiet urġenti l-Istati Membri 
jistgħu jagħtu, taħt ċirkostanzi ta' 
eċċezzjoni, eċċezzjoni temporanja għal 
perijodu li ma jaqbiżx it-tletin jum, li 
għandha tiġi ġustifikata kif imiss u 
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nnotifikata minnufih lill-Kummissjoni. nnotifikata minnufih lill-Kummissjoni.

Din l-informazzjoni għandha tiġi 
ppubblikata fis-sit web pubbliku ddedikat 
apposta u miżmum mill-Kummissjoni bil-
lingwi kollha tal-UE.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li x-
xufiera tal-vetturi msemmija fl-
Artikolu 3(a) huma rregolati b'regoli 
nazzjonali li jipprovdu protezzjoni xierqa 
fir-rigward tal-ħinijiet permessi tas-sewqan 
u l-pawżi u l-perjodi ta' mistrieħ 
obbligatorji. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar ir-regoli 
nazzjonali rilevanti applikabbli għal 
xufiera bħal dawn.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li x-
xufiera tal-vetturi msemmija fl-
Artikolu 3(a) huma rregolati b'regoli 
nazzjonali li jipprovdu protezzjoni xierqa 
fir-rigward tal-ħinijiet permessi tas-sewqan 
u l-pawżi u l-perjodi ta' mistrieħ 
obbligatorji. Huwa fl-interess tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera kif 
ukoll tas-sikurezza fit-toroq u l-infurzar li 
l-Istati Membri għandhom jipprovdu żoni 
għall-parkeġġ u għall-mistrieħ, ħielsa 
mill-borra u s-silġ fix-xitwa, speċjalment 
fir-reġjuni ultraperiferiċi u/jew reġjuni 
periferiċi tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fl-Artikolu 17 għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"3a. Ir-rapport għandu jinkludi 
evalwazzjoni tal-użu tas-sistemi ta' 
sewqan awtonomu fl-Istati Membri u l-
possibbiltà li x-xufiera jirreġistraw il-
perijodu li fih tiġi attivata s-sistema ta' 
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sewqan awtonomu, u għandu jkun 
akkumpanjat, jekk adatt, minn proposta 
leġiżlattiva biex jiġi emendat dan ir-
Regolament, inkluż ir-rekwiżiti meħtieġa 
għax-xufiera biex jirreġistraw din id-data 
fit-takografu intelliġenti."

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penali 
applikabbli għal ksur ta' dan ir-Regolament 
u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. 
Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati skont il-gravità tagħhom kif 
stabbilit skont l-Anness III tad-Direttiva 
2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill12, dissważivi u mhux 
diskriminatorji. L-ebda ksur ta' dan ir-
Regolament u tar-Regolament (UE) 
Nru 165/2014 ma għandu jkun soġġett għal 
aktar minn penali jew proċedura waħda. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni b'dawk il-miżuri u bir-regoli 
dwar il-penali sad-data speċifikata fit-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 29. 
Għandhom jinnotifikawha minnufih b'kull 
emenda sussegwenti għalihom. Il-
Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati 
Membri kif xieraq.

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar il-penali 
applikabbli għal ksur ta' dan ir-Regolament 
u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. 
Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi u 
proporzjonati skont il-gravità tal-ksur, kif 
indikat fl-Anness III tad-
Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12, dissważivi u 
mhux diskriminatorji. L-ebda ksur ta' dan 
ir-Regolament u tar-Regolament (UE) 
Nru 165/2014 ma għandu jkun soġġett għal 
aktar minn penali jew proċedura waħda. L-
Istati Membri għandhom, sad-data 
speċifikata fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 29, jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
b'dawk ir-regoli u l-miżuri, flimkien mal-
metodu u l-kriterji magħżula fil-livell 
nazzjonali biex tiġi vvalutata l-
proporzjonalità tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien b'kull emenda sussegwenti li 
taffettwahom. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istati Membri b'dawk ir-regoli 
u l-miżuri, u dwar kull emenda għalihom.

Din l-informazzjoni għandha tiġi 
ppubblikata fis-sit web pubbliku ddedikat 
apposta u miżmum mill-Kummissjoni bil-
lingwi kollha tal-UE, li jkun fih 
informazzjoni dettaljata dwar tali penali 
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applikabbli fl-Istati Membri tal-UE.
__________________ __________________
12 Id-Direttiva 2006/22/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet 
minimi għall-implimentazzjoni tar-
Regolamenti tal-Kunsill (KEE) 
Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-
leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam 
ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li 
tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE 
(ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).

12 Id-Direttiva 2006/22/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet 
minimi għall-implimentazzjoni tar-
Regolamenti tal-Kunsill (KEE) 
Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-
leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam 
ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li 
tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE 
(ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jistabbilixxu approċċi komuni f'konformità 
mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 24(2).

2. Fil-każijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jistabbilixxu approċċi komuni għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
f'konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 24(2).

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Anness (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Jiżdied l-Anness li ġej:
"Ir-rekwiżiti minimi għaż-żoni għall-
parkeġġ
Parti A: Faċilitajiet tas-servizzi
1) Tojlits b'viti tal-ilma, nodfa, jaħdmu 
tajjeb u jiġu kkontrollati regolarment:



PE621.703/ 29

MT

- sa 10 postijiet għall-parkeġġ, mill-inqas 
blokk wieħed b'erba' tojlits;
- bejn 10 u 25 post għall-parkeġġ, mill-
inqas blokk wieħed bi tmien tojlits;
- bejn 25 u 50 post għall-parkeġġ, mill-
inqas żewġ blokki b'10 tojlits kull blokk;
- bejn 50 u 75 post għall-parkeġġ, mill-
inqas żewġ blokki bi 15-il tojlit kull blokk;
- bejn 75 u 125 post għall-parkeġġ, mill-
inqas erba' blokki bi 15-il tojlit kull blokk;
- aktar minn 125 post għall-parkeġġ, mill-
inqas sitt blokki bi 15-il tojlit kull blokk.
2) Doċċi nodfa, jaħdmu tajjeb u jiġu 
kkontrollati regolarment:
- sa 10 postijiet għall-parkeġġ, mill-inqas 
blokk wieħed b'żewġ doċċi;
- bejn 25 u 50 post għall-parkeġġ, mill-
inqas żewġ blokki b'ħames doċċi kull 
blokk;
- bejn 50 u 75 post għall-parkeġġ, mill-
inqas żewġ blokki b'10 doċċi kull blokk;
- bejn 75 u 125 post għall-parkeġġ, mill-
inqas erba' blokki bi 12-il doċċa kull 
blokk;
- aktar minn 125 post għall-parkeġġ, mill-
inqas sitt blokki bi 15-il doċċa kull blokk.
3) Aċċess adegwat għall-ilma tax-xorb;
4) Faċilitajiet tat-tisjir xierqa, snack-
bar jew ristoranti;
5) Ħwienet b'varjetà ta' ikel, xorb, eċċ. 
fuq il-post jew fil-qrib;
6) Reċipjenti tal-iskart disponibbli 
f'ammont u kapaċità adegwati;
7) Kenn għax-xita jew ix-xemx qrib iż-
żona għall-parkeġġ;
8) Pjan ta' kontinġenza/ġestjoni 
disponibbli/kuntatti ta' emerġenza 
magħrufa mill-persunal;
9) Imwejjed tal-pikniks bil-bankijiet 
jew alternattivi disponibbli f'ammonti 
raġonevoli;
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10) Servizz ta' Wi-Fi apposta;
11) Sistema ta' riservazzjoni, ħlas u 
ħruġ ta' fattura mingħajr flus kontanti;
12) Sistema ta' indikazzjoni li turi d-
disponibbiltà ta' postijiet vojta kemm fil-
post kif ukoll online;
13) Il-faċilitajiet ikunu jilqgħu kemm l-
irġiel kif ukoll in-nisa.
Parti B: Karatteristiċi tas-sigurtà
1) Separazzjoni kontinwa taż-żona 
għall-parkeġġ u l-inħawi ta' madwarha, 
bħal ċnut jew barrieri alternattivi li 
jimpedixxu d-dħul każwali u d-dħul 
illegali intenzjonat jew li jtawwlu d-dħul;
2) L-utenti taż-żona għall-parkeġġ 
għat-trakkijiet u l-persunal taż-żona 
għall-parkeġġ għat-trakkijiet biss 
jingħataw aċċess għall-parkeġġ;
3) Reġistrazzjoni diġitali fil-post (mill-
inqas 25fps). Is-sistema tirreġistra jew 
kontinwament jew permezz ta' manjiera 
ta' kxif ta' moviment;
4) Sistema ta' CCTV li tkun tista' 
tkopri ċ-ċint kollu u tiżgura li l-attivitajiet 
kollha viċin iċ-ċint jistgħu jiġu rreġistrati 
b'mod ċar (reġistrazzjoni tas-CCTV);
5) Is-sorveljanza tas-sit permezz ta' 
rondi jew b'xi mod ieħor;
6) Kull inċident kriminali għandu jiġi 
rrapportat lill-persunal taż-żona għall-
parkeġġ għat-trakkijiet u lill-pulizija. Jekk 
ikun possibbli, il-vettura għandha tibqa' 
fejn tkun sakemm jingħataw 
istruzzjonijiet mill-pulizija;
7) Karreġġati, kemm għas-sewqan kif 
ukoll għall-persuni bil-mixi, imdawla 
f'kull ħin;
8) Is-sikurezza tal-persuni bil-mixi fiż-
żoni dedikati għall-parkeġġ;
9) Is-sorveljanza taż-żona għall-
parkeġġ permezz ta' kontrolli tas-sigurtà 
xierqa u proporzjonati;
10) Numru/Numri tat-telefown tas-
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servizzi ta' emerġenza indikati b'mod 
ċar."

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(-1) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 1 
jinbidel b’dan li ġej:

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
obbligi u rekwiżiti fir-rigward tal-
kostruzzjoni, l-istallazzjoni, l-użu, l-
ittestjar u l-kontroll tat-takografi użati fit-
trasport bit-triq, sabiex tiġi vverifikata l-
konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 561/2006, id-Direttiva 2002/15/KE tal-
Parlament u tal-Kunsill14 u d-Direttiva tal-
Kunsill 92/6/KEE15.

“1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
obbligi u rekwiżiti fir-rigward tal-
kostruzzjoni, l-istallazzjoni, l-użu, l-
ittestjar u l-kontroll tat-takografi użati fit-
trasport bit-triq, sabiex tiġi vverifikata l-
konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 561/2006, id-Direttiva 2002/15/KE tal-
Parlament u tal-Kunsill14 u d-Direttiva tal-
Kunsill 92/6/KEE15, ir-Regolament (KE) 
Nru 1072/2009, id-Direttiva tal-
Kunsill 92/106/KEE15a, id-
Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 
2014/67/UE sa fejn jikkonċerna l-
istazzjonar tal-ħaddiema fit-trasport bit-
triq, u d-Direttiva li tistipula regoli 
speċifiċi fir-rigward tad-
Direttiva 96/71/KE u d-
Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar ta' 
xufiera fit-trasport bit-triq.” 

__________________ __________________
14 Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 2002/15/KE tal-
11 ta' Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni 
tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu 
attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq 
(ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35).

14 Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 2002/15/KE tal-
11 ta' Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni 
tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu 
attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq 
(ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35).

15 Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE tal-
10 ta' Frar 1992 dwar l-istallazzjoni u l-użu 
ta' apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti 
kategoriji ta' vetturi tal-mutur fil-Komunità 
(ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27).

15 Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE tal-
10 ta' Frar 1992 dwar l-istallazzjoni u l-użu 
ta' apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti 
kategoriji ta' vetturi tal-mutur fil-Komunità 
(ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27).
15a Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE 
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tas-7 ta' Diċembru 1992 dwar l-
istabbiliment ta' regoli komuni għal ċerti 
tipi ta' trasport ikkombinat ta' merkanzija 
bejn l-Istati Membri (ĠU L 368, 
17.12.1992, p. 38).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 2 – punt 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 2, il-paragrafu2, 
jiddaħħal il-punt li ġej:
"(ha)'takografu intelliġenti' tfisser 
takografu diġitali li juża servizz ta' 
pożizzjonament ibbażat fuq sistema ta' 
navigazzjoni bis-satellita li 
awtomatikament tiddetermina l-pożizzjoni 
tiegħu skont dan ir-Regolament;"

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

(-1b) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 huwa 
mibdul b’dan li ġej:

4. Ħmistax-il sena wara li vetturi ġodda 
irreġistrati jkunu obbligati jkollhom 
takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 
il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux 
l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom 
għandu jkollhom immuntat tali takografu.

“4. Sa mhux aktar tard minn... [tliet 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament emendatorju], il-vetturi li 
ġejjin għandhom ikunu mgħammra 
b'takografu intelliġenti:

(a) vetturi li joperaw fi Stat Membru li 
mhuwiex l-Istat Membru tar-
reġistrazzjoni tagħhom ikunu mgħammra 
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b'takografu analogu, 
(b) vetturi li joperaw fi Stat Membru li 
mhuwiex l-Istat Membru tar-
reġistrazzjoni tagħhom li jkunu 
mgħammra b'takografu diġitali li jkun 
konformi mal-ispeċifikazzjonijiet fl-
Anness IB tar-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 3821/85 applikabbli sat-
30 ta' Settembru 2011; jew
(c) vetturi li joperaw fi Stat Membru li 
mhuwiex l-Istat Membru tar-
reġistrazzjoni tagħhom li jkunu 
mgħammra b'takografu diġitali li jkun 
konformi mal-ispeċifikazzjonijiet fl-
Anness IB tar-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 3821/85 applikabbli mill-
1 ta' Ottubru 2011.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=MT)

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1c) Fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
4a Sa... [erba' snin wara d-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju], 
il-vetturi kollha li joperaw fi Stat Membru 
li mhuwiex l-Istat Membru tar-
reġistrazzjoni tagħhom li jkunu 
mgħammra b'takografu diġitali li jkun 
konformi mal-Anness IB tar-Regolament 
tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 
applikabbli mill-1 ta' Ottubru 2012, 
għandhom ikunu mgħammra b'takografu 
intelliġenti.



PE621.703/ 34

MT

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 3 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1d) Fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
4b. Sa... [ħames snin wara d-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju], 
il-vetturi kollha li joperaw fi Stat Membru 
li mhuwiex l-Istat Membru tar-
reġistrazzjoni tagħhom li jkunu 
mgħammra b'takografu intelliġenti li 
jkun konformi mal-Anness IC tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2016/799, għandhom ikunu 
mgħammra b'takografu intelliġenti.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 4 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1e) Fl-Artikolu 4(2), jiddaħħal l-inċiż li 
ġej:
- ikollhom biżżejjed kapaċità ta' memorja 
biex jaħżnu d-data kollha meħtieġa skont 
dan ir-Regolament;

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -1f (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test fis-seħħ Emenda

(-1f) Fl-Artikolu 7, il-paragrafu 1 
jinbidel b'dan li ġej:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-ipproċessar ta' data personali fil-kuntest 
ta' dan ir-Regolament jitwettaq biss għall-
fini ta' verifika ta' konformità ma' dan ir-
Regolament u mar-Regolament (KE) 
Nru 561/2006, skont id-Direttivi 95/46/KE 
u 2002/58/KE u taħt is-superviżjoni tal-
awtorità ta' superviżjoni tal-Istat Membru 
msemmija fl-Artikolu 28 tad-
Direttiva 95/46/KE.

"1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-ipproċessar ta' data personali fil-kuntest 
ta' dan ir-Regolament jitwettaq biss għall-
fini ta' verifika ta' konformità ma' dan ir-
Regolament u mar-Regolament (KE) 
Nru 561/2006, id-Direttiva 2002/15/KE, 
id-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE, id-
Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE, ir-
Regolament (KE) Nru 1072/2009, id-
Direttiva 96/71/KE u d-
Direttiva 2014/67/UE f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-istazzjonar tal-ħaddiema fit-
trasport bit-triq, u mad-Direttiva li 
tistabbilixxi regoli speċifiċi fir-rigward 
tad-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 
2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera 
fis-settur tat-trasport bit-triq, skont ir-
Regolament (UE) 2016/679 u d-
Direttiva 2002/58/KE u taħt is-superviżjoni 
tal-awtorità ta' superviżjoni tal-Istat 
Membru msemmija fl-Artikolu 51 tar-
Regolament (UE) Nru 2016/679.”

"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060MT.01000101-

E0015)

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 g (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 7 – paragrafu 2 – kliem introduttorju

Test fis-seħħ Emenda

(-1g) Fl-Artikolu 7, il-kliem introduttorju 
tal-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:

2. L-Istati Membri għandhom b'mod 
partikolari jiżguraw li d-data personali tkun 
protetta minn użi li mhumiex dawk 

"2. L-Istati Membri għandhom b'mod 
partikolari jiżguraw li d-data personali tkun 
protetta minn użi li mhumiex dawk 
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strettament marbuta ma' dan ir-Regolament 
u r-Regolament (KE) Nru 561/2006, 
f'konformità mal-paragrafu 1, fir-rigward 
ta':

strettament marbuta ma' dan ir-Regolament 
u r-Regolament (KE) Nru 561/2006, id-
Direttiva 2002/15/KE, id-Direttiva tal-
Kunsill 92/6/KEE, id-Direttiva tal-
Kunsill 92/106/KEE, ir-Regolament (KE) 
Nru 1072/2009, id-Direttiva 96/71/KE u d-
Direttiva 2014/67/UE f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-istazzjonar tal-ħaddiema fit-
trasport bit-triq, u mad-Direttiva li 
tistabbilixxi regoli speċifiċi fir-rigward 
tad-Direttiva 96/71/KE u d-
Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar 
tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq, 
f'konformità mal-paragrafu 1, fir-rigward 
ta':”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060MT.01000101-

E0015)

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 8 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kull tliet sigħat ta' ħin akkumulat ta' 
sewqan;

– kull minuta ta' ħin akkumulat ta' sewqan 
u kull darba li l-vettura taqsam minn 
fruntiera għal oħra ta' Stat Membru;

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 8, paragrafu 1, 
jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:
Sabiex tiġi ffaċilitata l-verifika tal-
konformità mill-awtoritajiet ta' kontroll, 
it-takografu intelliġenti għandu jirreġistra 
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wkoll anke jekk il-vettura intużatx għat-
trasport ta' merkanzija jew passiġġieri, kif 
meħtieġ mir-Regolament (KE) 
Nru 561/2006.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-Artikolu 8(1), jiżdied is-
subparagrafu li ġej:
Il-vetturi rreġistrati għall-ewwel darba 
minn... [24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament emendatorju] 
għandhom ikunu mgħammra b'takografu 
skont it-tieni inċiż tal-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 8(1) u t-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 8(1) ta' dan ir-Regolament.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(1c) Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 2 
jinbidel b'dan li ġej:

2. Ħmistax-il sena wara li vetturi 
ġodda irreġistrati jkunu obbligati li 
jkollhom takografu kif previst f'dan l-
Artikolu u fl-Artikoli 8, 9 u 10, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-
awtoritajiet ta' kontroll tagħhom kemm 
ikun meħtieġ tagħmir ta' identifikazzjoni 
bikrija mill-bogħod biex jippermetti l-
komunikazzjoni ta' data msemmija f'dan l-
Artikolu, b'kont meħud tar-rekwiżiti u l-
istrateġiji speċifiċi tagħhom tal-infurzar. Sa 

"2. Sa... [sena wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament emendatorju], l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-
awtoritajiet ta' kontroll tagħhom kemm 
ikun meħtieġ tagħmir ta' identifikazzjoni 
bikrija mill-bogħod biex jippermetti l-
komunikazzjoni ta' data msemmija f'dan l-
Artikolu, b'kont meħud tar-rekwiżiti u l-
istrateġiji speċifiċi tagħhom tal-infurzar. Sa 
dak iż-żmien, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu jekk jipprovdux lill-awtoritajiet 
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dak iż-żmien, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu jekk jipprovdux lill-awtoritajiet 
ta' kontroll tagħhom tali tagħmir ta' 
identifikazzjoni bikrija mill-bogħod.

ta' kontroll tagħhom tali tagħmir ta' 
identifikazzjoni bikrija mill-bogħod."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=MT)

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

(1d) Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 3 
jinbidel b'dan li ġej:

3. Il-komunikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi stabbilita bit-
takografu biss meta mitlub mill-apparat tal-
awtoritajiet ta' kontroll. Din għandha tkun 
sikura sabiex jiġu żgurati l-integrità tad-
data u l-awtentifikazzjoni tal-apparat ta' 
reġistrazzjoni u ta' kontroll. L-aċċess għad-
data kkomunikata għandu jkun ristrett 
għall-awtoritajiet tal-kontroll awtorizzati li 
jivverifikaw ksur tar-Regolament (KE) 
Nru 561/2006 u ta' dan ir-Regolament u 
għall-ħwienet tax-xogħol sa fejn ikun 
meħtieġ li jiġi vverifikat il-funzjonament 
tajjeb tat-takografu.

"3. Il-komunikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi stabbilita bit-
takografu biss meta mitlub mill-apparat tal-
awtoritajiet ta' kontroll. Din għandha tkun 
sikura sabiex jiġu żgurati l-integrità tad-
data u l-awtentikazzjoni tal-apparat ta' 
reġistrazzjoni u ta' kontroll. L-aċċess għad-
data kkomunikata għandu jkun ristrett 
għall-awtoritajiet tal-kontroll awtorizzati li 
jivverifikaw ksur tal-atti legali tal-Unjoni 
stabbiliti fl-Artikolu 7(1) u ta' dan ir-
Regolament u għall-ħwienet tax-xogħol sa 
fejn ikun meħtieġ li jiġi vverifikat il-
funzjonament tajjeb tat-takografu."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060MT.01000101-

E0015)

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 11 – paragrafu 1



PE621.703/ 39

MT

Test fis-seħħ Emenda

(1e) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 1 
jinbidel b’dan li ġej:

Biex ikun żgurat li t-takografi intelliġenti 
jikkonformaw mal-prinċipji u r-rekwiżiti 
stipulati f'dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet 
dettaljati neċessarji għall-applikazzjoni 
uniformi tal-Artikoli 8, 9 u 10, minbarra 
dispożizzjonijiet li jkunu jipprevedu r-
reġistrazzjoni ta' data addizzjonali mit-
takografu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).

"Biex ikun żgurat li t-takografi intelliġenti 
jikkonformaw mal-prinċipji u r-rekwiżiti 
stipulati f'dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet 
dettaljati neċessarji għall-applikazzjoni 
uniformi tal-Artikoli 8, 9 u 10, minbarra 
dispożizzjonijiet li jkunu jipprevedu r-
reġistrazzjoni ta' data addizzjonali mit-
takografu. 

Sa... [12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament emendatorju], il-
Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli 
dettaljati għar-reġistrazzjoni ta' 
kwalunkwe qsim tal-fruntiera tal-vettura 
msemmija fit-tieni inċiż tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 8(1) u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 8(1).
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 42(3)."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1#ntr15-L_2014060MT.01000101-

E0015)

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1f (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 34 – paragrafu 5 – punt b – punt (iv)

Test fis-seħħ Emenda

(1f) Fl-Artikolu 34, paragrafu 5, il-
punt (b), punt (iv) jinbidel b’dan li ġej:

(iv) taħt is-sinjal : pawżi fix-xogħol "(iv) taħt is-sinjal : pawżi, mistrieħ, 
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u perjodi ta' mistrieħ. liv annwali jew liv minħabba mard,
taħt is-sinjal "vapur/ferrovija": flimkien 

mas-sinjal : il-perijodu ta' mistrieħ li 
jsir fuq vapur jew ferrovija kif previst fl-
Artikolu 9 tar-Regolament (KE) 
Nru 561/2006."

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 34 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Ix-xufier għandu jdaħħal fit-
takografu diġitali s-simboli tal-pajjiżi li 
fihom ikun inbeda u ntemm il-perjodu tax-
xogħol ta' kuljum, kif ukoll fejn u meta x-
xufier ikun għadda minn fruntiera għall-
oħra fil-vettura meta jasal f'post ta' 
waqfien adattat. Stat Membru jista' jeħtieġ 
li x-xufiera ta' vetturi li jwettqu 
operazzjonijiet tat-trasport fit-territorju 
tagħhom iżidu speċifikazzjonijiet 
ġeografiċi aktar dettaljati mas-simbolu tal-
pajjiż, diment li dawk l-Istati Membri 
jkunu nnotifikaw dawk l-
ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-
Kummissjoni qabel l-1 ta' April 1998.

7. Meta t-takografu ma jkunx kapaċi 
jirreġistra l-qsim tal-fruntieri b'mod 
awtomatiku, fl-ewwel post ta' waqfien 
possibbli u disponibbli, ix-xufier għandu 
jdaħħal is-simboli tal-pajjiżi li fihom ikun 
inbeda u ntemm il-perijodu tax-xogħol ta' 
kuljum, kif ukoll fejn u meta x-xufier ikun 
għadda minn fruntiera għall-oħra. Il-kodiċi 
tal-pajjiż wara l-qsim ta' fruntiera f'pajjiż 
ġdid għandu jiddaħħal taħt l-intestatura 
BEGIN fit-takografu. Stat Membru jista' 
jeħtieġ li x-xufiera ta' vetturi li jwettqu 
operazzjonijiet tat-trasport fit-territorju 
tagħhom iżidu speċifikazzjonijiet 
ġeografiċi aktar dettaljati mas-simbolu tal-
pajjiż, diment li dawk l-Istati Membri 
jkunu nnotifikaw dawk l-
ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-
Kummissjoni qabel l-1 ta' April 1998."

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 34 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 34, jiddaħħal il-
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paragrafu li ġej:
"7a. Ix-xufiera għandhom jingħataw 
taħriġ dwar kif jużaw takografu 
korrettament sabiex ikun hemm użu sħiħ 
tat-tagħmir. Ix-xufiera m'għandhomx 
ikunu responsabbli għall-ispejjeż tat-
taħriġ tagħhom, iżda min iħaddimhom 
għandu jipprovdi dan it-taħriġ."

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 34 – paragrafu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Fl-Artikolu 34, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"7b. L-akbar ammont possibbli ta' 
awtoritajiet ta' kontroll għandhom ikunu 
mħarrġa dwar kif jaqraw u jimmonitorjaw 
korrettament it-takografu."

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt i

Test fis-seħħ Emenda

(2c) Fl-Artikolu 36, paragrafu 1, il-punt 
(i) jinbidel b’dan li ġej:

(i) il-folji ta' reġistrazzjoni għall-jum 
attwali u dawk użati mis-sewwieq fit-
28 jum ta' qabel,

"(i) il-folji ta' reġistrazzjoni għall-jum 
attwali u dawk użati mis-sewwieq fis-
56 jum ta' qabel,"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)
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Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt iii

Test fis-seħħ Emenda

(2d) Fl-Artikolu 36, paragrafu 1, il-punt 
(iii) jinbidel b’dan li ġej:

(iii) kull rekord manwali u kopja 
stampata li jkunu saru matul il-jum attwali 
u t-28 jum ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-
Regolament u r-Regolament (KE) 
Nru 561/2006.

"(iii) kull rekord manwali u kopja 
stampata li jkunu saru matul il-jum attwali 
u s-56 jum ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-
Regolament u r-Regolament (KE) 
Nru 561/2006."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1)

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ii

Test fis-seħħ Emenda

(2e) Fl-Artikolu 36, paragrafu 2, il-punt 
(ii) jinbidel b’dan li ġej:

(ii) kull rekord manwali u kopja 
stampata li jkunu saru matul il-jum attwali 
u t-28 jum ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-
Regolament u r-Regolament (KE) 
Nru 561/2006,

"(ii) kull rekord manwali u kopja 
stampata li jkunu saru matul il-jum attwali 
u s-56 jum ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-
Regolament u r-Regolament (KE) 
Nru 561/2006,"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165&qid=1512486773548&from=MT)


