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Emenda  25 

Karima Delli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Billi l-President tal-Kummissjoni 

Ewropea Jean-Claude Juncker semma l-

ħolqien previst ta' Awtorità Ewropea tax-

Xogħol fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-

Unjoni 2017;  

Or. en 

 

Emenda  26 

Georgi Pirinski 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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 

imħassar 
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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-

dispożizzjonititħassar, filwaqt li jenħtieġ li 

r-rekwiżiti dwar l-istabbiliment effettiv u 

stabbli u l-kapaċità finanzjarja xierqa 

jsiru obbligatorji. 

Or. en 

 

Emenda  27 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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-

dispożizzjonititħassar, filwaqt li jenħtieġ li 

(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. 
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r-rekwiżiti dwar l-istabbiliment effettiv u 

stabbli u l-kapaċità finanzjarja xierqa 

jsiru obbligatorji. 

Or. nl 

 

Emenda  28 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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-

dispożizzjonititħassar, 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 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 qed jiżdied, b'mod partikolari 

dawk fis-suq tat-trasport nazzjonali, 

minħabba l-użu ta' vetturi kummerċjali 

ħfief fil-bliet u fuq rotot iqsar. 

Madankollu, huwa xieraq li, għal impriżi 

involuti fi trasport internazzjonali, ir-

rekwiżiti dwar l-istabbiliment effettiv u 

stabbli u l-kapaċità finanzjarja xierqa 

jenħtieġ li jsiru obbligatorji. Dan għandu 

jippermetti kompetizzjoni aktar ġusta fis-

suq intern li għandha tintlaħaq mingħajr 

ma jiġu imponuti piżijiet amministrattivi u 

finanzjarji bla bżonn fuq l-impriżi tat-

trasport, b'mod partikolari l-SMEs. 

Or. nl 
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Emenda  29 

Mara Bizzotto 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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-

dispożizzjonititħassar, 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 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. Sabiex tiġi żgurata l-

professjonalizzazzjoni tas-settur permezz 

ta' regoli komuni, ir-rekwiżiti kollha dwar 

l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-

trasport bit-triq jenħtieġ li jiġu estiżi, 

proporzjonalment u b'mod mhux 

diskriminatorju, anke għal impriżi li 

joperaw biss permezz ta' vetturi bil-mutur 

b'massa mgħobbija permissibbli li ma 

taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti 

ta' vetturi li ma jaqbżux dak il-limitu. 

Or. it 

 

Emenda  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 
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Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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-

dispożizzjonititħassar, 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 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 tiġi 

żgurata kompetizzjoni ġusta u ugwali 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 għall-vetturi kollha użati fis-

suq tat-trasport bil-merkanzija u l-

operazzjonijiet tal-kabotaġġ 

internazzjonali, ta' kwalunkwe daqs. 

Or. fr 

 

Emenda  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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-

dispożizzjonititħassar, 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 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 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 

għal trasport internazzjonali skont regoli 

komuni, u biex b'hekk titwettaq l-

approssimazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-

kompetizzjoni bejn l-operaturi kollha, ir-

rekwiżiti għall-eżerċizzju tal-professjoni 

ta' operatur tat-trasport bit-triq jenħtieġ li 

japplikaw b'mod ugwali. 

Or. en 

 

Emenda  32 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Sa issa, u sakemm ma jiġix stipulat 

mod ieħor fil-liġi nazzjonali, ir-regoli dwar 

l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-

(2) Sa issa, u sakemm ma jiġix stipulat 

mod ieħor fil-liġi nazzjonali, ir-regoli dwar 

l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-
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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-

dispożizzjonititħassar, filwaqt li jenħtieġ li 
r-rekwiżiti dwar l-istabbiliment effettiv u 

stabbli u l-kapaċità finanzjarja xierqa 

jsiru obbligatorji. 

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 r-rekwiżiti 

għall-aċċess għall-professjoni jsiru 

obbligatorji għal operaturi li jużaw vetturi 

b'massa mgħobbija permissibbli bejn 

2,4 tunnellati u 3,5 tunnellati involuti fi 

trasport internazzjonali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Vetturi kummerċjali ħfief li joperaw internazzjonalment b'massa mgħobbija bejn 

2,4 tunnellati u 3,5 tunnellati huma inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni biex jiżguraw livell ekwu 

bejn il-vetturi heavy-duty u vetturi kummerċjali ħfief. Għalhekk, jenħtieġ li japplikaw l-erba' 

rekwiżiti kollha għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq. 

 

Emenda  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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-

dispożizzjonititħassar, 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 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-

dispożizzjonititħassar, filwaqt li jenħtieġ li 

r-rekwiżiti dwar l-istabbiliment effettiv u 

stabbli u l-kapaċità finanzjarja xierqa jsiru 

obbligatorji għall-impriżi li jwettqu 

operazzjonijiet ta' trasport 

internazzjonalment. 

Or. fr 

 

Emenda  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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-

dispożizzjonititħassar, 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 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 ċċarat il-kamp 

ta' applikazzjoni ta' dak ir-Regolament u 

jiġu evitati diskrepanzi, 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. 

Or. en 

 

Emenda  35 

Mara Bizzotto 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) B'referenza għar-rekwiżit tal-
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kapaċità finanzjarja għal 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 ma' kombinamenti ta' vetturi li ma 

tabqiżx dak il-limitu, l-ammonti jenħtieġ li 

jqisu, minnbarra l-għadd ta' vetturi, anke 

l-prinċipju ta' proporzjonalità fir-rigward 

tad-daqs tal-impriża; 

Or. it 

 

Emenda  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Skont il-valutazzjoni tal-impatt 

tagħha, il-Kummissjoni qed tistma 

ffrankar għal negozji ta' bejn EUR 2,7 sa 

EUR 5,2 biljuni fl-2020-2035. 

Or. en 

 

Emenda  37 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Bħalissa, l-Istati Membri huma 

intitolati li jagħmlu l-aċċess għall-

professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq 

soġġett għal rekwiżiti li huma addizzjonali 

għal dawk speċifikati fir-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009. Ma ntweriex li din il-

possibbiltà hi meħtieġa sabiex jingħata 

rispons għall-ħtiġijiet imperattivi, u din 

(3) Bħalissa, l-Istati Membri huma 

intitolati li jagħmlu l-aċċess għall-

professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq 

soġġett għal rekwiżiti li huma addizzjonali 

għal dawk speċifikati fir-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009. 
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wasslet għal diverġenzi fir-rigward ta' tali 

aċċess. Għaldaqstant, jenħtieġ li 

dintitneħħa. 

Or. nl 

 

Emenda  38 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Bħalissa, l-Istati Membri huma 

intitolati li jagħmlu l-aċċess għall-

professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq 

soġġett għal rekwiżiti li huma addizzjonali 

għal dawk speċifikati fir-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009. Ma ntweriex li din il-

possibbiltà hi meħtieġa sabiex jingħata 

rispons għall-ħtiġijiet imperattivi, u din 

wasslet għal diverġenzi fir-rigward ta' tali 

aċċess. Għaldaqstant, jenħtieġ li 

dintitneħħa. 

(3) L-Istati Membri huma intitolati li 

jagħmlu l-aċċess għall-professjoni ta' 

operatur tat-trasport bit-triq soġġett għal 

rekwiżiti li huma addizzjonali għal dawk 

speċifikati fir-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009. 

Or. nl 

 

Emenda  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Bħalissa, l-Istati Membri huma 

intitolati li jagħmlu l-aċċess għall-

professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq 

soġġett għal rekwiżiti li huma addizzjonali 

għal dawk speċifikati fir-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009. Ma ntweriex li din il-

possibbiltà hi meħtieġa sabiex jingħata 

rispons għall-ħtiġijiet imperattivi, u din 

(3) L-Istati Membri huma intitolati li 

jagħmlu l-aċċess għall-professjoni ta' 

operatur tat-trasport bit-triq soġġett għal 

rekwiżiti li huma addizzjonali għal dawk 

speċifikati fir-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009. Din il-possibbiltà hi 

meħtieġa sabiex jiġi pprovdut livell ekwu u 

standards komuni fost l-Istati Membri. 
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wasslet għal diverġenzi fir-rigward ta' tali 

aċċess. Għaldaqstant, jenħtieġ li 

dintitneħħa. 

Or. en 

 

Emenda  40 

Mara Bizzotto 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Bħalissa, l-Istati Membri huma 

intitolati li jagħmlu l-aċċess għall-

professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq 

soġġett għal rekwiżiti li huma addizzjonali 

għal dawk speċifikati fir-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009. Ma ntweriex li din il-

possibbiltà hi meħtieġa sabiex jingħata 

rispons għall-ħtiġijiet imperattivi, u din 

wasslet għal diverġenzi fir-rigward ta' tali 

aċċess. Għaldaqstant, jenħtieġ li 

dintitneħħa. 

(3) Bħalissa, l-Istati Membri huma 

intitolati li jagħmlu l-aċċess għall-

professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq 

soġġett għal rekwiżiti li huma addizzjonali 

għal dawk speċifikati fir-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009. L-Istati Membri jenħtieġ 

li jkunu kapaċi jkomplu jintroduċu 

rekwiżiti addizzjonali, proporzjonati u 

mhux diskriminatorji li jqisu l-

karatteristiċi speċifiċi tas-suq intern 

tagħhom stess. 

Or. it 

 

Emenda  41 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Minkejja li l-attività tat-trasport 

bit-triq fl-UE tirrappreżenta 5 miljun post 

tax-xogħol dirett u tikkontribwixxi għal 

kważi 2 % tal-PDG tal-Komunità, l-UE 

qiegħda tiffaċċja skarsezza ta' xufiera 

professjonali. Sabiex ikun aktar faċli 

għaż-żgħażagħ li jaċċessaw il-professjoni, 

u jinżammu n-nies li attwalment qed 

jaħdmu fl-industrija (speċjalment fil-każ 
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tal-SMEs), huwa importanti li tintemm il-

pressjoni 'l isfel f'termini ta' impjieg 

minħabba l-kompetizzjoni internazzjonali 

f'dak li jirrigwardja l-ispiża tas-salarji, u 

kull meta jkun possibbli tkun żgurata 

paga ugwali għal xogħol ugwali fit-

trasport internazzjonali bit-triq. 

Or. nl 

 

Emenda  42 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) L-evalwazzjoni tar-Regolamenti 

(KE) Nri 1071/2009 u 1072/2009 wriet li 

r-rekwiżiti regolatorji u amministrattivi 

bla bżonn huma piż kemm għall-korpi tal-

gvern kif ukoll għall-impriżi tat-trasport. 

Kjarifika tar-regoli u aktar 

simplifikazzjoni amministrattiva, skont l-

għanijiet tal-programm REFIT, huma 

meħtieġa għal suq kompetittiv u effiċjenti 

tal-industrija tat-trasport. Dan jitlob ukoll 

aktar appoġġ għal u l-isfruttar tal-

iżviluppi teknoloġiċi. 

Or. nl 

 

Emenda  43 

Mara Bizzotto 

 

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 

(4) Il-leġiżlazzjoni soċjali attwali tal-

UE fis-settur tat-trasport bit-triq rawmet 

id-dumping soċjali, ir-rilokazzjoni mhux 

regolata u, b'mod ġenerali, il-
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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. 

proliferazzjoni ta' prattiki illeċiti li qed 

jikkawżaw kompetizzjoni mhux ġusta fis-

settur, bħall-użu ħażin tal-arranġamenti 

ta' kabotaġġ jew kumpaniji tal-isem. L-

Istati Membri jridu għalhekk ikunu 

kapaċi jieħdu azzjoni biex jiżguraw li l-

operaturi tat-trasport bit-triq li jkunu 

stabbiliti fit-territorji tagħhom ikollhom 

preżenza reali u kontinwa hemmhekk u li 

dawn imexxu n-negozju tagħhom minn 

hemm. Għalhekk, jeħtieġ li jiġu ċċarati d-

dispożizzjonijiet dwar l-eżistenza ta' 

stabbiliment effettiv u stabbli, biex jiġu 

pprijoritizzati l-verifiki u jiġu miġġielda l-

prattiċi mhux ġusti li qed jheddu s-settur 

kollu, fl-Italja kif ukoll fl-Ewropa. 

Or. it 

 

Emenda  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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) 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, 

inkluż il-proċess tal-fatturar dirett lill-

klijenti tagħhom jew, f'każ ta' sistema 

sussidjarja, il-fatturar jenħtieġ li jsir 

b'mod proporzjonat mill-kumpanija omm. 

Għalhekk, u fid-dawl tal-esperjenza 

miksuba, jeħtieġ li jiġu ċċarati d-

dispożizzjonijiet dwar l-eżistenza ta' 

stabbiliment effettiv u stabbli, kif ukoll ta' 

sistema ta' fatturar dirett mal-benefiċjarju 

tas-sistema pprovduta, sabiex jiġi żgurat 

trasferiment tal-profitt proporzjonat, jiġi 

evitat fatturar inqas milli suppost fl-Istat 

Membru li jipprovdi s-servizz u l-ħlas 

insuffiċjenti tal-impjegati f'dak l-Istat 
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Membru. 

Or. en 

 

Emenda  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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) 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 u msaħħa 

d-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 

tar-Regolament (UE) Nru 1071/2009 dwar 

l-eżistenza ta' stabbiliment effettiv u stabbli 

sabiex jiġi miġġieled l-istabbiliment tal-

hekk imsejħa kumpaniji tal-isem. 

Or. fr 

 

Emenda  46 

Helga Stevens 

 

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) 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, peress li l-
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prattika illegali li wieħed jopera 

kumpanija tal-isem baqgħet tippersisti u 

anke tiżdied. 

Or. nl 

 

Emenda  47 

Jeroen Lenaers 

 

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) 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, u għalhekk 

jintemmu l-hekk imsejħa kumpaniji tal-

isem. 

Or. nl 

 

Emenda  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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) 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, fejn b'hekk 
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jintemmu l-hekk imsejħa kumpaniji tal-

isem. 

Or. fr 

 

Emenda  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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) 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. Għal dak il-

għan, id-dispożizzjonijiet rilevanti f'dan 

ir-Regolament jenħtieġ li jiġu allinjati ma' 

dawk f'atti leġiżlattivi oħra li jirreferu 

għal stabbiliment effettiv u stabbli, bħall-

Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/67/KE. 

Or. en 

 

Emenda  50 

Georgi Pirinski 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Il-preżenza ta' kumpaniji tal-isem 

u persuni li taparsi jaħdmu għal rashom 

fis-settur tat-trasport tfixkel il-

funzjonament tajjeb tas-suq intern, u 

b'hekk iddgħajjef il-kundizzjonijiet tax-

xogħol tal-ħaddiema f'dan is-settur. 
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Għandhom jiġu miġġielda b'mod deċiżiv 

dawn il-prattiki illegali li, minkejja li 

huma minoritarji, jagħmlu ħsara lix-

xbiha tas-settur, peress li jnaqqsu 

illegalment l-ispejjeż tax-xogħol u ma 

jiggarantixxux it-twettiq korrett tal-

leġiżlazzjoni dwar ix-xogħol. Madankollu, 

jirrikonoxxi li d-differenzi fis-salarji li 

jirriżultaw mid-diverġenzi ekonomiċi u 

soċjali bejn l-Istati Membri bl-ebda mod 

ma jirrappreżentaw il-ksur tal-liġi, il-

kompetizzjoni mhux ġusta, id-distorsjoni 

tas-suq jew id-dumping soċjali. 

Or. en 

 

Emenda  51 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Il-preżenza ta' kumpaniji tal-isem 

u persuni li taparsi jaħdmu għal rashom 

fl-industrija tat-trasport tfixkel il-

funzjonament tajjeb tas-suq intern u fl-

istess ħin tikkawża deterjorazzjoni 

f'termini ta' impjieg għall-ħaddiema 

tagħha. Huwa essenzjali li tittieħed 

azzjoni determinata kontra dawn il-

prattiki illegali li, minkejja li 

jirrappreżentaw biss parti żgħira tal-

industrija, jagħmlu ħsara lix-xbiha tal-

industrija, peress li jnaqqsu illegalment l-

ispejjeż tax-xogħol u ma jiggarantixxux li 

jkun hemm konformità mal-liġi tax-

xogħol. 

Or. nl 

 

Emenda  52 

Helga Stevens 
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Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Il-libertà ta' stabbiliment hija 

waħda mis-sisien tas-suq intern. 

Madankollu, il-prattika illegali li wieħed 

juża kumpaniji tal-isem hija theddida 

għall-funzjonament u s-sopravivenza fuq 

terminu twil tas-suq intern. L-

evalwazzjoni enfasizzat il-ħtieġa ċara għal 

rekwiżiti ta' stabbiliment aktar ċari, 

monitoraġġ u infurzar aktar intensivi, u 

kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati 

Membri. L-UE jenħtieġ li tintensifika l-

ġlieda kontra l-frodi u l-kompetizzjoni 

mhux ġusta sabiex toħloq livell ekwu. 

Or. nl 

 

Emenda  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Il-preżenza ta' kumpaniji tal-isem 

u persuni li taparsi jaħdmu għal rashom 

fis-settur tat-trasport tfixkel il-

funzjonament tajjeb tas-suq intern u 

b'hekk iddgħajjef il-kundizzjonijiet tax-

xogħol tal-ħaddiema għall-ħaddiema 

tagħha. Huwa essenzjali li jiġu miġġielda 

dawn il-prattiki illegali li, minkejja li 

huma minoritarji, jagħmlu ħsara lix-

xbiha tas-settur, peress li jnaqqsu 

illegalment l-ispejjeż tax-xogħol u ma 

jiggarantixxux li l-istandards tax-xogħol 

jinżammu. 

Or. fr 
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Emenda  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Għal funzjonament tajjeb tas-suq 

tat-trasport tal-merkanzija bit-triq 

Ewropew, huwa meħtieġ li jiġu indirizzati 

l-kumpaniji tal-isem. F'dan il-kuntest hija 

meħtieġa azzjoni deċiżiva, biex tintemm 

din il-prattika, inkluż il-kooperazzjoni 

msaħħa, il-kontrolli konġunti, l-

istabbiliment ta' miri u l-iskambju tal-

aħjar prattiki bejn l-Istati Membri. 

Or. en 

 

Emenda  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4b) Is-settur tat-trasport bit-triq 

qiegħed attwalment jiffaċċja nuqqas ta' 

xufiera professjonali, b'mod partikolari 

fost iż-żgħażagħ u n-nisa. Huwa 

imperattiv li tittieħed azzjoni addizzjonali 

biex is-suq isir aktar faċli u aktar attraenti 

għaż-żgħażagħ u n-nisa biex jaċċessawh, 

filwaqt li jinżammu dawk li attwalment 

jinsabu impjegati fis-settur. Għal dan il-

għan, l-impjieg frodulenti u l-impjieg 

prekarkju jridu jitnaqqsu, minn sforzi 

magħmula biex jiġġieldu l-abbuż ta' 

kuntratti b'terminu fiss, status ta' 

traineeship użati biex jissostitwixxu 

kuntratti ta' xogħol regolari u impjieg 

indipendenti fittizju. 
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Or. en 

 

Emenda  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Fid-dawl tal-potenzjal tagħhom li 

jaffettwaw b'mod konsiderevoli l-

kundizzjonijiet għal kompetizzjoni ġusta 

fis-suq tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, 

jenħtieġ li l-każijiet ta' ksur serju tar-regoli 

tat-taxxa nazzjonali jiġu miżjuda mal-

elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-

reputazzjoni tajba. 

(6) Fid-dawl tal-potenzjal tagħhom li 

jaffettwaw b'mod konsiderevoli l-

kundizzjonijiet għal kompetizzjoni ġusta 

fis-suq tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, 

jenħtieġ li l-każijiet ta' ksur serju tar-regoli 

tat-taxxa nazzjonali jiġu miżjuda mal-

elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-

reputazzjoni tajba u jenħtieġ ukoll ikunu 

soġġetti għal sanzjonijiet deterrenti bi 

proporzjon mal-ksur identifikat. 

Or. fr 

 

Emenda  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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. 

imħassar 

Or. pl 



 

PE616.759v01-00 24/152 AM\1144073MT.docx 

MT 

 

Emenda  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 il-postazzjoni tal-ħaddiema, il-

kabotaġġ u l-liġijiet applikabbli għall-

obbligi kuntrattwali jiġu miżjuda mal-

elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-

reputazzjoni tajba. 

Or. en 

 

Emenda  59 

Robert Rochefort 

 

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 il-postazzjoni tal-ħaddiema, il-

kabotaġġ u l-liġijiet applikabbli għall-

obbligi kuntrattwali jiġu miżjuda mal-

elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-

reputazzjoni tajba. 

Or. fr 
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Emenda  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 il-postazzjoni tal-ħaddiema, il-

kabotaġġ u l-liġijiet applikabbli għall-

obbligi kuntrattwali jiġu miżjuda mal-

elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-

reputazzjoni tajba. 

Or. fr 

 

Emenda  61 

Helga Stevens 

 

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 il-postazzjoni tal-ħaddiema, il-

kabotaġġ u l-liġijiet applikabbli għall-

obbligi kuntrattwali jiġu miżjuda mal-

elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-

reputazzjoni tajba. 

Or. nl 

 

Emenda  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
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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, il-

kabotaġġ 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 tar-regoli tal-Unjoni dwar 

il-postazzjoni tal-ħaddiema, il-kabotaġġ u 

l-liġijiet applikabbli għall-obbligi 

kuntrattwali jiġu miżjuda mal-elementi 

rilevanti għall-valutazzjoni tar-reputazzjoni 

tajba. 

Or. en 

 

Emenda  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Ir-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar 

il-postazzjoni tal-ħaddiema huma mfassla 

għal ħaddiema li jiċċaqilqu fiżikament u 

għal perjodu fiss għal Stat Membru ieħor 

minbarra fejn huma normalment iwettqu 

xogħolhom. Minħabba n-natura mobbli 

tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport bit-

triq, il-formalitajiet amministrattivi li 

għandhom jiġu rrispettati minn dawn l-

impriżi jenħtieġ li jiġu llaxkati. Għal din 

ir-raġuni, huma jenħtieġ li jkunu eżentati 

mill-valutazzjoni ta' reputazzjoni tajba. 

Or. es 

 

Emenda  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 



 

AM\1144073MT.docx 27/152 PE616.759v01-00 

 MT 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Minħabba l-importanza ta' 

kompetizzjoni ġusta fis-suq, jenħtieġ li l-

ksur tar-regoli tal-Unjoni li huwa rilevanti 

għal din il-kwistjoni jiġi kkunsidrat fil-

kuntest tal-valutazzjoni tar-reputazzjoni 

tajba tal-maniġers tat-trasport u tal-impriżi 

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

lill-Kummissjoni li tiddefinixxi l-grad ta' 

serjetà tal-każijiet ta' ksur rilevanti jiġi 

ċċarat skont il-każ. 

(8) Minħabba l-importanza ta' 

kompetizzjoni ġusta fis-suq, jenħtieġ li l-

ksur tar-regoli tal-Unjoni li huwa rilevanti 

għal din il-kwistjoni u għall-ħaddiema 

kkonċernati jiġi kkunsidrat fil-kuntest tal-

valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba tal-

maniġers tat-trasport u tal-impriżi tat-

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

Kummissjoni li tiddefinixxi l-grad ta' 

serjetà tal-każijiet ta' ksur rilevanti jiġi 

ċċarat skont il-każ. 

Or. en 

 

Emenda  65 

Georgi Pirinski 

 

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. 

imħassar 
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Or. en 

 

Emenda  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 

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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-użu dejjem ikbar ta' vetturi ħfief fl-operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali ma 

jiġġustifikax trattament speċjali bħal dan jekk irridu nilħqu l-objettiv ta' kontroll aħjar. 

 

Emenda  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 
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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 

li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew 

kombinamenti ta' vetturi b'massa 

mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-

3,5 tunnellati jkollhom livell suffiċjenti u 

minimu ta' pożizzjoni finanzjarja biex jiġi 

żgurat li jkollhom il-mezzi biex iwettqu 

operazzjonijiet fuq bażi stabbli u fit-tul u 

jiżguraw li jkunu kapaċi jissodisfaw l-

obbligi tagħhom relatati mas-salarji u l-

kontribuzzjonijiet soċjali għall-impjegati 

involuti fis-settur. 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. 

Or. en 

 

Emenda  68 

Robert Rochefort 

 

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-

(10) Sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 

tal-kompetizzjoni u jitqies l-iżvilupp ta' 

attivitajiet tat-trasport internazzjonali tal-

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 dak il-limitu, huma jenħtieġ li r-

rekwiżiti jkunu soġġetti għal dawk 

applikabbli għall-operaturi li jagħmlu użu 
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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. 

minn vetturi jew minn kombinamenti ta' 

vetturi li jaqbżu dak il-limitu. 

Or. fr 

 

Emenda  69 

Jeroen Lenaers 

 

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 

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 u jenħtieġ 

li jirrappreżentawx piż eċċessiv għall-

impriżi iżgħar jew għall-ħaddiema li 

jaħdmu għal rashom. 

Or. nl 

 

Emenda  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 
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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 

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. Ir-

regoli applikabbli għall-aċċess għall-

professjoni ta' operatur tat-trasport tal-

merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi 

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 huma dawk 

stipulati fir-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009. 

Or. fr 

 

Emenda  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

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' 

(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 u l-għadd ta' 
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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. 

impjegati li jqabbdu l-operaturi jenħtieġ li 

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. 

Or. es 

 

Emenda  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 kontinwament 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, 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. Barra 

minn hekk, jenħtieġ li r-reġistri elettroniċi 

nazzjonali jkunu interoperabbli u jenħtieġ 

li d-data li tinsab fihom tkun direttament 

aċċessibbli għall-uffiċjali tal-infurzar tal-

Istati Membri kollha li jwettqu kontrolli 
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fil-ġenb tat-triq. Għalhekk, jenħtieġ li r-

regoli dwar ir-reġistru elettroniku 

nazzjonali jiġu emendati skont dan. 

Or. en 

 

Emenda  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 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. Barra 

minn hekk, jenħtieġ li r-reġistri elettroniċi 

nazzjonali jkunu interoperabbli u jenħtieġ 

li d-data li tinsab fihom tkun direttament 

aċċessibbli għall-uffiċjali tal-Istati 

Membri kollha li jwettqu kontrolli fil-ġenb 

tat-triq. Għalhekk, jenħtieġ li r-regoli dwar 

ir-reġistru elettroniku nazzjonali jiġu 

emendati skont dan. 

Or. fr 
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Emenda  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

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, filwaqt li jżommu wkoll 

il-livell ta' liberalizzazzjoni li nkiseb sa 

issa. 

Or. en 

 

Emenda  75 

Helga Stevens 

 

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 

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. Operazzjonijiet ta' 

kabotaġġ jilħqu l-objettiv tal-effiċjenza 

enerġetika; billi jiġu evitati vjaġġi 

mingħajr tagħbija, huwa possibbli li 

jitnaqqas il-konsum tal-fjuwil u l-

emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra. 

Madankollu, il-kabotaġġ jenħtieġ li ma 

jintużax ħażin bl-iskop li tiġi evitata l-liġi 

tax-xogħol u soċjali applikabbli tal-Istat 

Membru ospitanti. Dan jista' jdgħajjef 

mhux biss il-kundizzjonijiet ekwi, iżda 

wkoll id-drittijiet tal-ħaddiema u s-

sikurezza fit-triq. 

Or. nl 
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Emenda  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 

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") – sabiex jiġi evitat li 

jkollhom jirritornaw lura vojta – ikunu 

ċari, sempliċi u faċli għall-operaturi tat-

trasport bit-triq biex jimplimentawhom u 

biex jiġu infurzati sabiex jiggarantixxu d-

drittijiet tal-ħaddiema tat-trasport bit-triq 

u jippromwovu kompetizzjoni ġusta bejn 

il-kumpaniji mingħajr ma jdgħajfu l-

prinċipju bażiku tal-moviment ħieles tas-

servizzi fis-suq intern. 

Or. fr 

 

Emenda  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 

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, ġusti u 

faċli biex jiġu infurzati, li jwasslu għal 

livell ekwu bejn l-operaturi tat-trasport 

bit-triq, filwaqt li jissalvagwardjaw il-

vantaġġi u l-integrità tas-suq intern tal-

Unjoni. Għal dan il-għan, huwa essenzjali 
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li r-regoli tal-UE dwar il-postazzjoni tal-

ħaddiema u l-liġijiet applikabbli għall-

obbligi kuntrattwali jiġu applikati fil-bidu 

tal-operazzjonijiet ta' kabotaġġ. 

Or. en 

 

Emenda  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

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. fr 

 

Emenda  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

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 

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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Emenda  80 

Georges Bach 

 

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 

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, ġusti u 

faċli biex jiġu infurzati, filwaqt li jiġi 

permess livell ekwu bejn l-operaturi tat-

trasport bit-triq kollha mingħajr 

liberalizzazzjoni ulterjuri. 

Or. en 

 

Emenda  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 

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 u jenħtieġ li jappoġġjaw 

kompetizzjoni ġusta. 

Or. en 

 

Emenda  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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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 

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, filwaqt li jkomplu l-

liberalizzazzjoni. 

Or. pl 

 

Emenda  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Sabiex tiġi żgurata n-natura 

temporanja u biex ikun evitat kwalunkwe 

distorsjoni tas-suq ikkawżata minn l-hekk 

imsejħa kumpaniji "tal-isem" jew xufiera 

nomadiċi, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-

operazzjonijiet tal-kabotaġġ ikollhom 

bħala l-iskop tagħhom ir-ritorn tal-pajjiż 

ta' stabbiliment tal-impriża. 

Or. es 

 

Emenda  84 

Jeroen Lenaers 

 

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-

imħassar 
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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. nl 

 

Emenda  85 

Mara Bizzotto 

 

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. 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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) Għal dan l-għan, u sabiex jiġu 

ffaċilitati l-kontrolli u jiġu eliminati l-

inċertezzi u l-periklu ta' kabotaġġ 

sistematiku, jenħtieġ li tinżamm il-

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 
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operazzjonijiet ta' dan it-tip. Għandu jkun 

possibbli li jiġi determinat jekk il-

kabotaġġ huwa possibbli fi tlett ijiem 

b'operazzjoni waħda, li tkun biżżejjed biex 

jiġi żgurat li vetturi f'operazzjoni 

internazzjonali ma jkollhomx għalfejn 

jirritornaw vojta. 

Or. fr 

 

Emenda  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 jitnaqqas il-piż ambjentali 

u sabiex jiġu evitati vjaġġi bla tagħbija, 

jenħtieġ li l-operazzjonijiet ta' kabotaġġ 

ikunu permessi wara trasport 

internazzjonali lejn jew minn Stat 

Membru ta' stabbiliment ta' operatur tat-

trasport bit-triq. 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 jitnaqqas l-ammont ta' ħin 

disponibbli għal operazzjonijiet ta' dan it-

tip f'dak l-Istat Membru. 

Or. en 

 

Emenda  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Għal dan l-għan, u sabiex jiġu (14) Għal dan l-għan, u sabiex jiġu 
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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. 

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 l-

għadd ta' jiem disponibbli għal 

operazzjonijiet ta' dan it-tip ikunu regolati 

b'mod proporzjonat sabiex vjaġġi vojta, 

kif ukoll prattiki ta' kompetizzjoni mhux 

ġusti, jiġu evitati. 

Or. en 

 

Emenda  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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) Għal dan l-għan, u sabiex jiġu 

ffaċilitati l-kontrolli, jittejjeb il-livell ekwu 

u jiġu eliminati l-inċertezzi u l-

kompetizzjoni mhux ġusta, jenħtieġ li 

titneħħa l-limitazzjoni fuq l-għadd ta' 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ wara li jkun sar 

trasport internazzjonali, filwaqt li jenħtieġ 

li jitnaqqsu bil-kbir l-għadd ta' jiem 

disponibbli għal operazzjonijiet ta' dan it-

tip. 

Or. en 

 

Emenda  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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-

(14) Għal dan l-għan, u sabiex jiġu 

ffaċilitati l-kontrolli u jiġu eliminati l-
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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. 

inċertezzi, jenħtieġ li titneħħa l-

limitazzjoni fuq l-għadd ta' operazzjonijiet 

ta' kabotaġġ wara li jkun sar trasport 

internazzjonali. 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

Skont is-suppożizzjonijiet tal-White Papers tal-UE, is-servizzi tal-kabotaġġ għandhom ikunu 

liberalizzati bil-mod il-mod. Għalhekk huwa propost li l-perjodu ta' żmien biex jitwettqu l-

operazzjonijiet ta' kabotaġġ għandu jibqa' ta' 7 ijiem, mingħajr ma jiġi imponut numru 

massimu ta' operazzjonijiet, li huwa diffiċli biex tikkontrollahom. 

 

Emenda  91 

Helga Stevens 

 

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) 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, b'konformità 

mal-iskop attwali tal-kabotaġġ. 

Or. nl 

 

Emenda  92 

Robert Rochefort 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 
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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) Għal dan l-għan, u sabiex jiġu 

ffaċilitati l-kontrolli, jiġu eliminati l-

inċertezzi u jitqies il-fatt li l-kabotaġġ 

mhuwiex forma ordinarja ta' operazzjoni 

ta' trasport tal-merkanzija, il-limitazzjoni 

fuq in-numru ta' operazzjonijiet ta' 
kabotaġġ sussegwenti għal trasport 

internazzjonali jenħtieġ li jinżammu. 

Or. fr 

 

Emenda  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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) Għal dan l-għan, u sabiex jiġu 

ffaċilitati l-kontrolli u jiġu eliminati l-

inċertezzi,  kabotaġġ fl-interpretazzjoni 

preċedenti tiegħu bħala eżentat mil-liġi 

tal-Istati Membru ospitanti huwa 

għalhekk mhux permess. Kull operazzjoni 

ta' kabotaġġ jenħtieġ li tkun remunerata 

skont ir-regoli fis-seħħ fil-pajjiż li fiha 

ssir. 

Or. fr 

 

Emenda  94 

Mara Bizzotto 

 

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-

(14) Kull forma ta' liberalizzazzjoni ta' 

kabotaġġ li twassal għal aktar 

destabbilizzazzjoni tas-settur għal 
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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. 

benefiċċju ta' kompetizzjoni mhux ġusta u 

mhux regolata, nuqqas ta' sigurtà fit-

toroq u telf ta' profittabbiltà jenħtieġ li 

jkunu opponuti bil-qawwa. 

Or. it 

 

Emenda  95 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Premessa 17 tar-Regolament (KE) 

Nru 1072/2009 tistipula b'mod espliċitu li 

d-Direttiva dwar il-postazzjoni ta' 

ħaddiema fil-qafas tal-provvista tas-

servizzi tapplika għall-impriżi tat-trasport 

li jwettqu operazzjoni ta' kabotaġġ. Peress 

li l-kabotaġġ jinvolvi parteċipazzjoni 

diretta fis-suq tat-trasport tal-Istat 

Membru ospitanti, dan huwa l-uniku mod 

biex jinkiseb livell ekwu. 

Or. nl 

 

Emenda  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Il-kabotaġġ huwa projbit għal 

trakk irreġistrat barra mill-pajjiż. 

Or. fr 
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Emenda  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14b) L-implimentazzjoni u l-infurzar 

effettivi ta' dan ir-Regolament huma 

mxekkla meta leġiżlazzjoni oħra tal-UE 

tintuża mill-operaturi tat-trasport bit-triq 

biex jevitaw ir-regoli dwar il-kabotaġġ, 

kuntrarju għall-intenzjoni tal-leġiżlatur. 

Għalhekk, id-Direttiva tal-

Kunsill 92/106/KEE1a (id-Direttiva tat-

Trasport Ikkombinat) jenħtieġ li tkun 

emendata sabiex l-operaturi tat-trasport 

bit-triq ma jużawhiex bħala pretest biex 

jevitaw ir-regoli dwar il-kabotaġġ stipulati 

f'dan ir-Regolament. 

 __________________ 

 1a Id-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE tas-

7 ta' Diċembru 1992 dwar l-istabbiliment 

ta' regoli komuni għal ċerti tipi ta' 

trasport ikkombinat ta' prodotti bejn l-

Istati Membri (ĠU L 368, 17.12.1992, 

p. 38). 

Or. fr 

 

Emenda  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 

(15) Infurzar effettiv u effiċjenti tar-

regoli huwa prerekwiżit għal 

kompetizzjoni ġusta fis-suq intern u biex 

jiġi żgurat li d-drittijiet tal-ħaddiema 

huma protetti. Diġitalizzazzjoni ulterjuri 

tal-infurzar hija essenzjali sabiex tkun 
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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. 

tista' tintuża kapaċità ta' infurzar, 

jitnaqqas il-piż amministrattiv mhux 

meħtieġ u jiġu indirizzati aħjar l-operaturi 

tat-trasport b'riskju għoli. L-aġġornament 

u l-użu rapidu ta' takografi intelliġenti u 

dokumenti tat-trasport elettroniċi (eCMR) 

huma meħtieġa. 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 data 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. 

Or. en 

 

Emenda  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 15a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Diġitalizzazzjoni ulterjuri tal-

għodod ta' infurzar hija prerekwiżit għall-

funzjonament xieraq tas-suq intern, it-

tnaqqis tal-piż amministrattiv bla bżonn u 

t-twettiq ta' infuzar effettiv u effiċjenti tar-

regoli fis-settur tat-triq; 

Or. en 
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Emenda  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-impriżi tat-trasport huma d-

destinatarji tar-regoli dwar it-trasport 

internazzjonali u bħala tali huma soġġetti 

għall-konsegwenzi ta' kwalunkwe ksur li 

jistgħu jwettqu. Madankollu, sabiex jiġu 

evitati abbużi minn impriżi li jikkuntrattaw 

servizzi tat-trasport minn operaturi ta' 

trasport tal-merkanzija bit-triq, jenħtieġ li 

l-Istati Membri jipprevedu wkoll 

sanzjonijiet għall-ispedituri u għall-

ispedizjonieri f'każ li jikkummissjonaw, 

b'mod intenzjonat, servizzi tat-trasport li 

jinvolvu ksur tad-dispożizzjonijiet tar-

Regolament (KE) Nru 1072/2009. 

(16) L-impriżi tat-trasport huma d-

destinatarji tar-regoli dwar it-trasport 

internazzjonali u bħala tali huma soġġetti 

għall-konsegwenzi ta' kwalunkwe ksur li 

jistgħu jwettqu. Madankollu, sabiex jiġu 

evitati abbużi minn impriżi li jikkuntrattaw 

servizzi tat-trasport minn operaturi ta' 

trasport tal-merkanzija bit-triq, jenħtieġ li 

l-Istati Membri jipprevedu wkoll 

sanzjonijiet għall-ispedituri u għall-

ispedizjonieri kif ukoll kuntratturi oħra 

fejn huma jikkummissjonaw, b'mod 

intenzjonat, servizzi tat-trasport li jinvolvu 

ksur tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 

(KE) Nru 1072/2009. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa ta' importanza kbira li kull min b'mod konxju jikkummissjona servizzi tat-trasport li 

jinvolvu ksur huwa kopert min din id-dispożizzjoni. 

 

Emenda  101 

Georgi Pirinski 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Sa fejn dan ir-Regolament 

jintroduċi grad ta' armonizzazzjoni f'ċerti 

oqsma li sa issa għadhom ma ġewx 

armonizzati mid-dritt tal-Unjoni, b'mod 

partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mat-

(17) Sa fejn dan ir-Regolament 

jintroduċi grad ta' armonizzazzjoni f'ċerti 

oqsma li sa issa għadhom ma ġewx 

armonizzati mid-dritt tal-Unjoni, l-

għanijiet tiegħu, jiġifieri l-
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trasport b'vetturi kummerċjali ħfief u l-

prattiki ta' infurzar, l-għanijiet tiegħu, 

jiġifieri l-approssimazzjoni tal-

kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni u t-titjib 

tal-infurzar, ma jistgħux jinkisbu b'mod 

suffiċjenti mill-Istati Membri iżda pjuttost, 

minħabba n-natura tal-għanijiet mixtieqa u 

n-natura transfruntiera tat-trasport bit-triq, 

jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni. 

Għaldaqstant, l-UE tista' tadotta miżuri 

skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif 

stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-

proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 

jinkisbu l-għanijiet mixtieqa. 

approssimazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-

kompetizzjoni u t-titjib tal-infurzar, ma 

jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-

Istati Membri iżda pjuttost, minħabba n-

natura tal-għanijiet mixtieqa u n-natura 

transfruntiera tat-trasport bit-triq, jistgħu 

jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni. 

Għaldaqstant, l-UE tista' tadotta miżuri 

skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif 

stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-

proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 

jinkisbu l-għanijiet mixtieqa. 

Or. en 

 

Emenda  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 1a. Fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 1, 

jiżdied is-subparagrafu li ġej: 

 "Dan ir-Regolament għandu japplika 

wkoll għat-trasport 'il ġewwa jew 'il barra 

ta' merkanzija bit-triq bħala jew il-waqfa 

inizjali u/jew il-waqfa finali ta' vjaġġ ta' 

trasport ikkombinat kif stipulat fid-

Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=MT) 
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Emenda  103 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) il-punt (a) jitħassar; imħassar 

Or. nl 

 

Emenda  104 

Georgi Pirinski 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) il-punt (a) jitħassar; imħassar 

Or. en 

 

Emenda  105 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) il-punt (a) jitħassar; (i) il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li 

ġej: 

 "l-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' 

trasportatur tal-merkanzija bit-triq 

unikament permezz ta' vetturi bil-mutur 

jew gruppi ta' vetturi bil-mutur li l-massa 

awtorizzata tagħhom meta mgħobbija ma 

taqbiżx it-3,5 tunnellati u li jeżerċitaw il-

professjoni biss fit-trasport nazzjonali. 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 

jnaqqsu dan il-limitu għat-totalità tal-
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kategoriji tal-operazzjonijiet tat-trasport 

stradali jew għal parti minnhom." 

Or. nl 

 

Emenda  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) il-punt (a) jitħassar; (i) il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li 

ġej: 

 "(a) l-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni 

ta' trasportatur tal-merkanzija bit-triq 

unikament permezz ta' vetturi bil-mutur 

jew gruppi ta' vetturi bil-mutur li l-massa 

awtorizzata tagħhom meta mgħobbija ma 

taqbiżx it-3,5 tunnellati u li jeżerċitaw il-

professjoni biss fit-trasport nazzjonali." 

Or. it 

 

Emenda  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) il-punt (a) jitħassar; (i) il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li 

ġej: 

 (a) impriżi li jeżerċitaw il-professjoni 

ta' operatur tat-trasport bit-triq biss 

permezz ta' vetturi bil-mutur jew gruppi 

ta' vetturi li l-massa mgħobbija 
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permissibbli tagħhom hija inqas minn 

3,5 tunnellati; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Vetturi eħfef għandhom ikunu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tar-regolament. 

 

Emenda  108 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt ia (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ia) (a) impriżi li jeżerċitaw il-

professjoni ta' operatur tat-trasport bit-

triq biss permezz ta' vetturi bil-mutur jew 

gruppi ta' vetturi li l-massa mgħobbija 

permissibbli tagħhom hija inqas minn 

2,4 tunnellati; 

 (aa) impriżi li jeżerċitaw il-professjoni 

ta' operatur tat-trasport bit-triq biss 

permezz ta' vetturi bil-mutur jew gruppi 

ta' vetturi li l-massa mgħobbija 

permissibbli tagħhom hija inqas minn 

3,5 tunnellati li huma involuti 

esklussivament fl-operazzjonijiet tat-

trasport nazzjonali; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Vetturi kummerċjali ħfief li joperaw internazzjonalment b'massa mgħobbija bejn 

2,4 tunnellati u 3,5 tunnellati huma inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni biex jiżguraw livell ekwu 

bejn il-vetturi heavy-duty u vetturi kummerċjali ħfief. 
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Emenda  109 

Robert Rochefort 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiżdied il-paragrafu 6 li ġej: imħassar 

"  

6.   

 L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 

8, 9, 14, 19 u 21 ma għandhomx 

japplikaw għal impriżi li jeżerċitaw il-

professjoni ta' operatur ta' 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. 

 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu:  

(a) jitolbu lil dawk l-impriżi japplikaw 

id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-

ewwel subparagrafu, jew uħud minnhom; 

 

(b) inaqqsu l-limitu msemmi fl-ewwel 

subparagrafu għall-kategoriji kollha tal-

operazzjonijet tat-trasport bit-triq, jew 

għal xi wħud minnhom."; 

 

"  

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Minħabba ż-żieda fl-użu ta' vetturi kummerċjali ħfief għal trasport internazzjonali u sabiex 

tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta bejn vetturi kummerċjali ħfief u heavy-duty, ir-regoli dwar l-

aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq iridu jiġu estiżi għal kumpaniji li 

jwettqu dan ix-xogħol li jużaw vetturi kummerċjali ħfief (LCVs) b'massa mgħobbija 

permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati. 
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Emenda  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiżdied il-paragrafu 6 li ġej: imħassar 

"  

6.   

L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 

8, 9, 14, 19 u 21 ma għandhomx 

japplikaw għal impriżi li jeżerċitaw il-

professjoni ta' operatur ta' 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. 

 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu:  

(a) jitolbu lil dawk l-impriżi japplikaw 

id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-

ewwel subparagrafu, jew uħud minnhom; 

 

(b) inaqqsu l-limitu msemmi fl-ewwel 

subparagrafu għall-kategoriji kollha tal-

operazzjonijet tat-trasport bit-triq, jew 

għal xi wħud minnhom."; 

 

  

Or. it 

 

Emenda  111 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiżdied il-paragrafu 6 li ġej: imħassar 

"  

6.   

L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 

8, 9, 14, 19 u 21 ma għandhomx 

japplikaw għal impriżi li jeżerċitaw il-

professjoni ta' operatur ta' 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. 

 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu:  

(a) jitolbu lil dawk l-impriżi japplikaw 

id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-

ewwel subparagrafu, jew uħud minnhom; 

 

(b) inaqqsu l-limitu msemmi fl-ewwel 

subparagrafu għall-kategoriji kollha tal-

operazzjonijet tat-trasport bit-triq, jew 

għal xi wħud minnhom."; 

 

"  

Or. nl 

 

Emenda  112 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiżdied il-paragrafu 6 li ġej: imħassar 

" 

6.  

 

L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 

8, 9, 14, 19 u 21 ma għandhomx 
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japplikaw għal impriżi li jeżerċitaw il-

professjoni ta' operatur ta' 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. 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu:  

(a) jitolbu lil dawk l-impriżi japplikaw 

id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-

ewwel subparagrafu, jew uħud minnhom; 

 

(b) inaqqsu l-limitu msemmi fl-ewwel 

subparagrafu għall-kategoriji kollha tal-

operazzjonijet tat-trasport bit-triq, jew 

għal xi wħud minnhom."; 

 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Vetturi kummerċjali ħfief li joperaw internazzjonalment b'massa mgħobbija bejn 

2,4 tunnellati u 3,5 tunnellati huma inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni biex jiżguraw livell ekwu 

bejn il-vetturi heavy-duty u vetturi kummerċjali ħfief. Għalhekk, jenħtieġ li japplikaw l-erba' 

rekwiżiti kollha għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq. 

 

Emenda  113 

Georgi Pirinski 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 6 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiżdied il-paragrafu 6 li ġej: imħassar 

" 

6.  

 

L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 

8, 9, 14, 19 u 21 ma għandhomx 

japplikaw għal impriżi li jeżerċitaw il-

 



 

PE616.759v01-00 56/152 AM\1144073MT.docx 

MT 

professjoni ta' operatur ta' 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. 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu:  

(a) jitolbu lil dawk l-impriżi japplikaw 

id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-

ewwel subparagrafu, jew uħud minnhom; 

 

(b) inaqqsu l-limitu msemmi fl-ewwel 

subparagrafu għall-kategoriji kollha tal-

operazzjonijet tat-trasport bit-triq, jew 

għal xi wħud minnhom."; 

 

 

Or. en 

 

Emenda  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiżdied il-paragrafu 6 li ġej: imħassar 

"  

6.   

L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 

8, 9, 14, 19 u 21 ma għandhomx 

japplikaw għal impriżi li jeżerċitaw il-

professjoni ta' operatur ta' 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. 
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Madankollu, l-Istati Membri jistgħu:  

(a) jitolbu lil dawk l-impriżi japplikaw 

id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-

ewwel subparagrafu, jew uħud minnhom; 

 

(b) inaqqsu l-limitu msemmi fl-ewwel 

subparagrafu għall-kategoriji kollha tal-

operazzjonijet tat-trasport bit-triq, jew 

għal xi wħud minnhom."; 

 

  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Eżenzjonijiet bħal dawn iwasslu għal vantaġġ kompetittiv mhux ġust għal vetturi ta' inqas 

minn 3,5 tunnellati. 

 

Emenda  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiżdied il-paragrafu 6 li ġej: imħassar 

"  

6.   

L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 

8, 9, 14, 19 u 21 ma għandhomx 

japplikaw għal impriżi li jeżerċitaw il-

professjoni ta' operatur ta' 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. 

 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu:  
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(a) jitolbu lil dawk l-impriżi japplikaw 

id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-

ewwel subparagrafu, jew uħud minnhom; 

 

(b) inaqqsu l-limitu msemmi fl-ewwel 

subparagrafu għall-kategoriji kollha tal-

operazzjonijet tat-trasport bit-triq, jew 

għal xi wħud minnhom."; 

 

  

Or. en 

 

Emenda  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiżdied il-paragrafu 6 li ġej: imħassar 

"  

6.   

L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 

8, 9, 14, 19 u 21 ma għandhomx 

japplikaw għal impriżi li jeżerċitaw il-

professjoni ta' operatur ta' 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. 

 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu:  

(a) jitolbu lil dawk l-impriżi japplikaw 

id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-

ewwel subparagrafu, jew uħud minnhom; 

 

(b) inaqqsu l-limitu msemmi fl-ewwel 

subparagrafu għall-kategoriji kollha tal-

operazzjonijet tat-trasport bit-triq, jew 

għal xi wħud minnhom."; 
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Or. en 

 

Emenda  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 8, 

9, 14, 19 u 21 ma għandhomx japplikaw 

għal impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' 

operatur ta' 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. 

L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 8, 

9, 14, 19 u 21 għandhom japplikaw ukoll 

għal impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' 

operatur ta' trasport tal-merkanzija bit-triq 

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. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Il-kundizzjonijiet kollha stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 dwar il-professjoni ta' 

operatur tat-trasport tal-merkanzija jridu jiġu applikati b'mod uniformi, inklużi għall-vetturi 

tal-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. 

 

Emenda  118 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 6 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 8, 

9, 14, 19 u 21 ma għandhomx japplikaw 

għal impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' 

L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 8, 

9, 14, 19 u 21 għandhom japplikaw ukoll 

għal impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' 
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operatur ta' 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. 

operatur ta' 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. 

Or. fr 

 

Emenda  119 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 6 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu: imħassar 

(a) jitolbu lil dawk l-impriżi japplikaw 

id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-

ewwel subparagrafu, jew uħud minnhom; 

 

(b) inaqqsu l-limitu msemmi fl-ewwel 

subparagrafu għall-kategoriji kollha tal-

operazzjonijet tat-trasport bit-triq, jew 

għal xi wħud minnhom."; 

 

Or. fr 

 

Emenda  120 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) fl-Artikolu 3, jitħassar il-

paragrafu 2; 

imħassar 

Or. nl 
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Emenda  121 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) fl-Artikolu 3, jitħassar il-

paragrafu 2; 

imħassar 

Or. nl 

 

Emenda  122 

Mara Bizzotto 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) fl-Artikolu 3, jitħassar il-

paragrafu 2; 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) fl-Artikolu 3, jitħassar il-

paragrafu 2; 

imħassar 

Or. it 

 

Emenda  124 

Karima Delli, Terry Reintke 
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f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) fl-Artikolu 3, jitħassar il-

paragrafu 2; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Biex jiġu infurzati r-regoli fit-trasport bit-triq, huwa ta' importanza kbira li l-Istati Membri 

jistgħu jintroduċu r-rekwiżiti meħtieġa. 

 

Emenda  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) fl-Artikolu 3, jitħassar il-

paragrafu 2; 

(2) fl-Artikolu 3, paragrafu 2 huwa 

ssostitwit b'dan li ġej: 

  

 2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 

li jimponu rekwiżiti addizzjonali, li 

għandhom ikunu proporzjonati u mhux 

diskriminatorji, li l-impriżi għandhom 

jissodisfaw sabiex ikunu jistgħu 

jeżerċitaw il-professjoni tat-trasport bit-

triq. 

  

Or. en 
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Emenda  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 5 - punt (a) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ikollha bini li fih iżżomm id-

dokumenti tan-negozju ewlieni tagħha, 

partikolarment il-kuntratti kummerċjali, id-

dokumenti ta' kontabbiltà tagħha, id-

dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-

kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti li jkun 

fihom data relatata mal-ħin tas-sewqan u l-

mistrieħ u kwalunkwe dokument ieħor li 

għalih l-awtorità kompetenti jrid ikollha 

aċċess biex tivverifika l-konformità mal-

kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-

Regolament;"; 

(a) ikollha bini xieraq, proporzjonat 

għall-attivitajiet tal-impriża, li fih iżżomm 

id-dokumenti tan-negozju ewlieni tagħha, 

jew tiżgura aċċess għalihom, jew f'forma 

bil-miktub jew elettronika, partikolarment 

il-kuntratti kummerċjali, id-dokumenti ta' 

kontabbiltà tagħha, id-dokumenti dwar il-

ġestjoni tal-persunal, il-kuntratti tax-

xogħol, id-dokumenti li jkun fihom data 

relatata mal-kabotaġġ, mar-regoli dwar il-

postazzjoni tal-ħaddiema, u mal-ħin tas-

sewqan u l-mistrieħ u kwalunkwe 

dokument ieħor li għalih l-awtorità 

kompetenti jrid ikollha aċċess biex 

tivverifika l-konformità mal-

kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-

Regolament; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex il-ġlieda kontra l-kumpaniji tal-isem tkun waħda effettiva, irid ikun hemm enfasi fuq l-

attività sostantiva tal-vettura fil-pajjiż ta' stabbiliment. 

 

Emenda  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 5 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ikollha bini li fih iżżomm id-

dokumenti tan-negozju ewlieni tagħha, 

partikolarment il-kuntratti kummerċjali, id-

dokumenti ta' kontabbiltà tagħha, id-

dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-

kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti li jkun 

fihom data relatata mal-ħin tas-sewqan u l-

mistrieħ u kwalunkwe dokument ieħor li 

għalih l-awtorità kompetenti jrid ikollha 

aċċess biex tivverifika l-konformità mal-

kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-

Regolament;"; 

(a) ikollha bini li fih iżżomm id-

dokumenti tan-negozju ewlieni tagħha, 

partikolarment il-kuntratti kummerċjali, id-

dokumenti ta' kontabbiltà tagħha, id-

dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-

kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti li jkun 

fihom data relatata mal-ħin tas-sewqan u l-

mistrieħ u kwalunkwe dokument ieħor li 

għalih l-awtorità kompetenti jrid ikollha 

aċċess biex tivverifika l-konformità mal-

kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-

Regolament;"; L-Istati Membri jistgħu 

jitolbu li l-operaturi tat-trasport bit-triq 

stabbiliti fit-territorju tagħhom ikollhom 

ukoll dokumenti oħra disponibbli fil-bini 

tagħhom fi kwalunkwe ħin; 

Or. en 

 

Emenda  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 5 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ikollha bini li fih iżżomm id-

dokumenti tan-negozju ewlieni tagħha, 

partikolarment il-kuntratti kummerċjali, id-

dokumenti ta' kontabbiltà tagħha, id-

dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-

kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti li jkun 

fihom data relatata mal-ħin tas-sewqan u l-

mistrieħ u kwalunkwe dokument ieħor li 

għalih l-awtorità kompetenti jrid ikollha 

aċċess biex tivverifika l-konformità mal-

kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-

Regolament;"; 

(a) ikollha bini adatt biex jitwettqu l-

attivitajiet tal-impriża, li fih iżżomm id-

dokumenti tan-negozju ewlieni tagħha 

f'format stampat u/jew elettroniku, 

partikolarment il-kuntratti kummerċjali, id-

dokumenti ta' kontabbiltà tagħha, id-

dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-

kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti li jkun 

fihom data relatata mal-postazzjonijiet, 

mal-ħin tas-sewqan u l-mistrieħ u 

kwalunkwe dokument ieħor li għalih l-

awtorità kompetenti jrid ikollha aċċess fi 

kwalunkwe ħin biex tivverifika l-

konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti 

f'dan ir-Regolament;"; 
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Or. it 

 

Emenda  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 5 – a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ikollha bini li fih iżżomm id-

dokumenti tan-negozju ewlieni tagħha, 

partikolarment il-kuntratti kummerċjali, id-

dokumenti ta' kontabbiltà tagħha, id-

dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-

kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti li jkun 

fihom data relatata mal-ħin tas-sewqan u l-

mistrieħ u kwalunkwe dokument ieħor li 

għalih l-awtorità kompetenti jrid ikollha 

aċċess biex tivverifika l-konformità mal-

kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-

Regolament;"; 

(a) ikollha bini li fih iżżomm id-

dokumenti tan-negozju ewlieni tagħha, 

partikolarment il-kuntratti kummerċjali, id-

dokumenti ta' kontabbiltà tagħha, id-

dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-

kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti li jkun 

fihom data relatata mal-ħin tas-sewqan u l-

mistrieħ, il-kabotaġġ, il-postazzjoni u 

kwalunkwe dokument ieħor li għalih l-

awtorità kompetenti jrid ikollha aċċess biex 

tivverifika l-konformità mal-

kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-

Regolament;"; 

Or. fr 

 

Emenda  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt aa (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 5 – punt aa 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) jiżdied il-punt li ġej: 

 (aa) għandhom żoni ta' parkeġġ li 

jkunu proporzjonati mad-daqs tal-flotta 

tal-vetturi tiegħu; 

Or. it 
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Emenda  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt aa (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 5 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) twettaq parti sostanzjali tal-

operazzjonijiet tat-trasport bl-użu ta' 

vetturi msemmija fil-punt (b) u l-Istat 

Membru ta' stabbiliment; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rekwiżiti dwar l-istabbiliment effettiv jeħtieġ li jkunu ħafna aktar ċari u preċiżi sabiex 

jiġġieldu b'mod effettiv l-hekk imsejħa "kumpaniji tal-isem". 

 

Emenda  132 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) twettaq il-parti l-kbira tal-attività 

tagħha fl-Istat Membru ta' stabbiliment; 

Or. fr 

 

Emenda  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1, paragrafu 1, punt 3 – punt c 
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Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 5 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) "(d) timmaniġġa l-operazzjonijiet 

tat-trasport imwettqa bil-vetturi msemmija 

fil-punt (b) permezz tat-tagħmir tekniku 

xieraq li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru;"; 

(d) "(d) timmaniġġa b'mod effettiv u 

regolari, parti sostanzjali tal-

operazzjonijiet tat-trasport imwettqa bl-użu 

ta' vetturi msemmija fil-punt (b) fl-Istat 

Membru ta' stabbiliment u tipprovdi spazji 

ta' parkeġġ proporzjonati mad-daqs tal-

flotta tal-veturi u t-tagħmir tekniku xieraq 

li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru;"; 

Or. en 

 

Emenda  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1, paragrafu 1, punt 3 – punt c 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 5 – d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) timmaniġġa l-operazzjonijiet tat-

trasport imwettqa bil-vetturi msemmija fil-

punt (b) permezz tat-tagħmir tekniku 

xieraq li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru;"; 

(d) timmaniġġa l-operazzjonijiet tat-

trasport imwettqa bil-vetturi msemmija fil-

punt (b) u b'għadd ta' postijiet ta' parkeġġ 

proporzojnat mad-daqs tal-flotta tal-

vetturi u mat-tagħmir tekniku xieraq li 

jkun jinsab f'dak l-Istat Membru;"; 

Or. fr 

 

Emenda  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1, paragrafu 1, punt 3 – punt c 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 5 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) timmaniġġa l-operazzjonijiet tat-

trasport imwettqa bil-vetturi msemmija fil-

punt (b) permezz tat-tagħmir tekniku 

xieraq li jkun jinsab f'dak l-Istat 

Membru;"; 

(d) ikollha ċentru operazzjonali f'dak 

l-Istat Membru b'biżżejjed spazju ta' 

parkeġġ għal użu regolari tal-vetturi 
msemmija fil-punt (b) u t-tagħmir tekniku 

xieraq;"; 

Or. en 

 

Emenda  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt d 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 5 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) iżżomm assi u timpjega persunal 

b'mod li hu proporzjonat mal-attività tal-

kumpanija."; 

(e) iżżomm assi u timpjega persunal 

b'mod li hu proporzjonat mal-attivitajiet 

tal-impriża."; 

Or. en 

 

Emenda  137 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt d 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 5 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) iżżomm assi u timpjega persunal 

b'mod li hu proporzjonat mal-attività tal-

kumpanija."; 

(e) ikollha l-mezzi meħtieġa biex 

tikkonforma mar-rekwiżiti msemmija 

hawn fuq."; 

Or. nl 
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Emenda  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt da (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) jiżdied il-punt (f) li ġej: 

 (f) ikollha rabta ċara bejn l-

operazzjonijiet tat-trasport imwettqa bl-

użu ta' vetturi msemmija fil-punt (b) u l-

Istat Membru ta' stabbiliment. 

Or. fr 

 

Emenda  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt db (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (db) il-punt (g) li ġej huwa miżjud: 

 (g) Il-kumpanija jkollha 

rappreżentant f'kull Stat Membru li fih 

topera b'mod regolari li jista' jagħmel 

disponibbli kwalunkwe dokumentazzjoni 

li sservi biex tivverifika li l-kundizzjonijiet 

stabbiliti f'dan ir-Regolament ikunu ġew 

issodisfati. 

Or. fr 

 

Emenda  140 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt da (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) jiżdied il-punt (f) li ġej: 

 (f) ikollha ċentru operattiv f'dak l-

Istat Membru, bit-tagħmir meħtieġ u 

partikolarment b'għadd biżżejjed ta' 

postijiet ta' parkeġġ tal-vetturi għal użu 

regolari mill-vetturi tagħha. 

Or. fr 

 

Emenda  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) jiżdied il-punt (f) li ġej: 

 (f) iwettqu parti sostanzjali tal-

operazzjonijiet tat-trasport fl-Istat 

Membru ta' stabbiliment, bl-użu tal-

vetturi msemmija fil-punt (b) 

Or. en 

 

Emenda  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) jiżdied il-punt (f) li ġej: 

 (f) ikollha ċentru operattiv f'dak l-

Istat Membru, bit-tagħmir meħtieġ u 

partikolarment b'għadd biżżejjed ta' 

postijiet ta' parkeġġ tal-vetturi għal użu 

regolari mill-vetturi msemmija fil-
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punt (b). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda li ġiet suġġerita mill-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport toħroġ 

mill-proposta inizjali tal-KE għal regolament dwar l-aċċess għall-professjoni 

COM(2007) 263 final/2. 

 

Emenda  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) Jiżdied il-punt (f) li ġej: 

 (f) ikollha rabta ċara bejn l-

operazzjonijiet tat-trasport imwettqa bl-

użu tal-vetturi msemmija fil-punt (b) u l-

Istat Membru ta' stabbiliment. 

Or. en 

 

Emenda  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) Jiżdied il-punt (f) li ġej: 

 (f) jiġu fatturati direttament il-

benefiċjarji tas-servizzi li huma jipprovdu 

jew, f'każ ta' sistema sussidjarja, il-

fatturar jenħtieġ li jsir b'mod 

proporzjonat mill-kumpanija omm; 

Or. en 
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Emenda  145 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 5 – paragrafu 2 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) jiżdied il-paragrafu 2 li ġej: 

 "Il-valutazzjoni tal-istabbiliment effettiv u 

stabbli ta' impriża hija dejjem valutazzjoni 

individwali u ġenerali, li tqis il-fatturi 

rilevanti kollha." 

Or. nl 

 

Emenda  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt iii 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(xi) il-postazzjoni tal-ħaddiema; imħassar 

Or. en 

 

Emenda  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt iii 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(xi) il-postazzjoni tal-ħaddiema; (xi) il-liġi soċjali u tax-xogħol; 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

Għadu mhux ċar dwar kif ir-regoli tal-postazzjoni għandhom ikunu applikati għat-trasport 

internazzjonali, u għalhekk reputazzjoni tajba ta' kumpanija m'għandhiex tkun kontinġenti fuq 

il-konformità tagħha ma' dawn ir-regoli. Ksur ta' dawn ir-regoli jista' ma jkunx intenzjonali, 

iżda jista' minflok joħroġ min-nuqqas ta' ċarezza legali. 

 

Emenda  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt -iii (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt xia (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (xia) il-kabotaġġ 

Or. en 

 

Emenda  149 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt -iii (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b – punt xia (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (xia) il-kabotaġġ 

Or. nl 
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Emenda  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt -iii (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (xiia) il-kabotaġġ 

Or. en 

 

Emenda  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt -iii (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 3 – punt b – punt xiia (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (xiia) il-kabotaġġ; 

Or. it 

 

Emenda  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt -iii (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 3 – punt b – punt xiia (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (xiia) il-kabotaġġ 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Impriżi involuti fit-trasport bit-triq li jinstab li kisru r-regoli tal-postazzjoni tal-ħaddiema 

għandhom jistennew konsegwenza għar-reputazzjoni tajba tal-kumpanija u t-telf potenzjali 

tal-liċenzja tal-Komunità. 

 

Emenda  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt -iii (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 – xiia 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (xiia) il-kabotaġġ 

Or. fr 

 

Emenda  154 

Robert Rochefort 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt -iii (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – inċiż 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (xiia) il-kabotaġġ; 

Or. fr 

 

Emenda  155 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt -iii (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – inċiż a – punt xiia 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (xiia) il-kabotaġġ. 

Or. fr 

 

Emenda  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-finijiet tal-punt (b) tat-tielet 

subparagrafu tal-paragrafu 1, meta l-

maniġer ta' trasport jew l-impriża tat-

trasport ikunu ġew ikkundannati għal reati 

kriminali serji jew ġew mogħtija piena 

għal wieħed mill-aktar ksur serju ta' regoli 

tal-Unjoni fi Stat Membru wieħed jew 

iżjed, kif stabbilit fl-Anness IV, l-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru ta' 

stabbiliment għandha twettaq u 

tikkompleta proċedura amministrattiva 

b'mod adattat u f'waqtu, li għandha 

tinkludi, jekk ikun xieraq, kontroll fuq il-

post fil-bini tal-impriża kkonċernata. 

Għall-finijiet tal-punt (b) tat-tielet 

subparagrafu tal-paragrafu 1, meta l-

maniġer ta' trasport jew l-impriża tat-

trasport ikunu ġew ikkundannati għal reati 

kriminali jew ġew mogħtija piena għal 

wieħed mill-ksur serju ta' regoli tal-Unjoni 

fi Stat Membru wieħed jew iżjed, kif 

stabbilit fl-Anness IV, l-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru ta' 

stabbiliment għandha twettaq u 

tikkompleta proċedura amministrattiva 

b'mod adattat u f'waqtu, li għandha 

tinkludi, jekk ikun xieraq, kontroll fuq il-

post fil-bini tal-impriża kkonċernata. 

Or. en 

 

Emenda  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1, paragrafu 1, punt 4 – punt c 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 – paragrafu 2a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-

każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom 

li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' 

korrimenti serji, u li jgħawġu l-

kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq, 

inkluż billi jdgħajfu l-kundizzjonijiet tax-

xogħol tal-ħaddiema fis-settur tat-

trasport; 

(b) tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-

każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom 

li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' 

korrimenti serji; 

Or. en 

 

Emenda  158 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1, paragrafu 1, punt 4 – punt c 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 – paragrafu 2a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-

każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom 

li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' 

korrimenti serji, u li jgħawġu l-

kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq, 

inkluż billi jdgħajfu l-kundizzjonijiet tax-

xogħol tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport; 

(b) tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-

każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom 

li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' 

korrimenti serji, u li jgħawġu l-

kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq, 

inkluż billi jdgħajfu l-kundizzjonijiet tax-

xogħol tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport, 

kif ukoll in-nuqqas ta' konformità mal-

leġiżlazzjoni tax-xogħol rilevanti tal-

Unjoni, jew l-applikazzjoni batuta tagħha; 

Or. nl 

 

Emenda  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1, paragrafu 1, punt 4 – punt c 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-

każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom 

li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' 

korrimenti serji, u li jgħawġu l-

kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq, 

inkluż billi jdgħajfu l-kundizzjonijiet tax-

xogħol tal-ħaddiema fis-settur tat-

trasport; 

(b) tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-

każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom 

li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' 

korrimenti serji, u t-theddida għas-saħħa u 

s-sigurtà tal-ħaddiem li tirriżulta min-

nuqqas ta' konformità mal-liġi tax-

xogħol; 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

Ir-riskju ta' distorsjoni tas-suq ma jistax jitqies serju daqs ir-riskji tas-saħħa. L-enfasi 

għandha tkun fuq l-aktar riskji serji, u huwa għalhekk li t-theddida għas-saħħa u s-sigurtà 

tal-ħaddiem għandha tkun inkluża. 

 

Emenda  160 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1, paragrafu 1, punt 4 – punt c 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 6 – paragrafu 2a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-

każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom 

li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' 

korrimenti serji, u li jgħawġu l-

kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq, 

inkluż billi jdgħajfu l-kundizzjonijiet tax-

xogħol tal-ħaddiema fis-settur tat-

trasport; 

(b) tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-

każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom 

li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' 

korrimenti serji, u li jgħawġu l-

kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq, 

inkluż billi jevadu l-leġiżlazzjoni 

applikabbli soċjali u tax-xogħol; 

Or. nl 

 

Emenda  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) fil-paragrafu 1, l-ewwel 

subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

imħassar 

"  

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."; 

 

"  

Or. en 

 

Emenda  162 

Georgi Pirinski 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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-

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 b'massa mgħobbija permissibbli li 

taqbeż it-3,5 tunnellati. 

Or. en 

 

Emenda  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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-

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. Barra minn 

hekk, l-impriżi għandhom juru li 

għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 

ammont proporzjonat mal-paga ta' xahar 

għal kull ħaddiem mobbli fil-livell tal-

pajjiż fejn huma normalment iwettqu l-

attività tagħhom"; 

Or. en 

 

Emenda  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit stabbilit fl-

Artikolu 3(1)(c), impriża għandha, fuq bażi 

permanenti, tkun kapaċi tissodisfa l-

obbligi finanzjarji tagħha matul is-sena 

finanzjarja annwali L-impriża għandha turi, 

abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati 

minn awditur jew minn persuna akkreditata 

kif xieraq, li, kull sena, din ikollha għad-

disposizzjoni tagħha kapital ta' ekwità li 

jammonta għal mill-anqas EUR 9 000 meta 

tintuża vettura waħda biss u għal 

EUR 5 000 għal kull vettura addizzjonali li 

tintuża. 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 ssodisfat 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. L-impriża għandha turi, abbażi 

tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn 

awditur jew minn persuna akkreditata kif 

xieraq, li, kull sena: 

 (a) din ikollha għad-disposizzjoni 

tagħha kapital ta' ekwità li jammonta għal 

mill-anqas EUR 9 000 meta tintuża vettura 

waħda biss u għal EUR 5 000 għal kull 

vettura addizzjonali li tintuża; u 

 (b) ammont ekwivalenti għal xahrejn 

salarju għal kull ħaddiem mobbli 

impjegat, fil-livell tal-Istat Membru fejn, 

jew minn fejn, twettaq abitwalment l-

attivitajiet tagħha. 

 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 
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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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan ir-Regolament għandu jagħmilha obbligatorja għall-operaturi li jkollhom fond ta' 

garanzija soċjali proporzjonat man-numru ta' xufiera impjegati fl-Istat Membru ta' 

stabbiliment. Dan jiżgura li l-operaturi tat-trasport bit-triq ikunu kapaċi jissodisfaw f'kull ħin 

l-obbligi tagħhom relatati mal-pagi u l-kontribuzzjonijiet soċjali u se jkollu l-potenzjal li 

jtemm il-prattika attwali fejn l-operaturi tat-trasport bit-triq jiddikjaraw lilhom infushom 

f'sitwazzjoni ta' falliment u jagħlqu s-sussidjarji meta jkun għad għandhom pendenti salarji 

mhux imħallsa lix-xufiera u kontribuzzjonijiet soċjali lill-Istati Membri. 

 

Emenda  165 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – inċiż 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"Sabiex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit stabbilit 

fl-Artikolu 3(1)(c), impriża għandha, fuq 

bażi permanenti, tkun kapaċi tissodisfa l-

obbligi finanzjarji tagħha matul is-sena 

finanzjarja annwali. L-impriża għandha 

turi, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati 

minn awditur jew minn persuna akkreditata 

kif xieraq, li, kull sena, din ikollha għad-

disposizzjoni tagħha kapital ta' ekwità li 

jammonta għal mill-anqas EUR 9 000 meta 

tintuża vettura waħda biss u għal 

EUR 5 000 għal kull vettura addizzjonali li 

tintuża. L-impriżi li jeżerċitaw il-

professjoni ta' operatur tat-trasport tal-

merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-

mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli 

"Sabiex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit stabbilit 

fl-Artikolu 3(1)(c), impriża għandha, fuq 

bażi permanenti, tkun kapaċi tissodisfa l-

obbligi finanzjarji tagħha matul is-sena 

finanzjarja annwali. L-impriża għandha 

turi, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati 

minn awditur jew minn persuna akkreditata 

kif xieraq, li, kull sena, din ikollha għad-

disposizzjoni tagħha kapital ta' ekwità li 

jammonta għal mill-anqas EUR 9 000 meta 

tintuża vettura waħda biss u għal 

EUR 5 000 għal kull vettura addizzjonali li 

tintuża li tkun aktar minn 3,5 tunnellati, 

jew għal EUR 1 000 għal kull vettura 

addizzjonali b'massa mgħobbija 

permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati. 
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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."; 

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."; 

Or. nl 

 

Emenda  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) B'deroga mill-paragrafu 1, fin-

nuqqas ta' kontijiet annwali ċċertifikati, l-

awtorità kompetenti għandha taqbel li 

impriża turi l-pożizzjoni finanzjarja tagħha 

permezz ta' ċertifikat, bħal garanzija 

bankarja, dokument maħruġ minn 

istituzzjoni finanzjarja li jistabbilixxi l-

aċċess għall-kreditu f'isem l-impriża jew 

dokument vinkolanti ieħor li juri li l-

impriża għandha għad-dispożizzjoni tagħha 

l-ammonti speċifikati fl-ewwel 

subparagrafu tal-paragrafu 1; 

(2) B'deroga mill-paragrafu 1, fin-

nuqqas ta' kontijiet annwali ċċertifikati, l-

awtorità kompetenti għandha taqbel li 

impriża turi l-pożizzjoni finanzjarja tagħha 

permezz ta' ċertifikat, bħal garanzija 

bankarja, polza tal-assigurazzjoni, 

dokument maħruġ minn istituzzjoni 

finanzjarja li jistabbilixxi l-aċċess għall-

kreditu f'isem l-impriża jew dokument 

vinkolanti ieħor li juri li l-impriża għandha 

għad-dispożizzjoni tagħha l-ammonti 

speċifikati fl-ewwel subparagrafu tal-

paragrafu 1; 

Or. hu 

Emenda  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 5 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (6a) L-Artikolu 8 Paragrafu 5 huwa 

emendat kif ġej: 

l-Istati Membri jistgħu jippromwovu taħriġ 

perjodiku dwar is-suġġetti elenkati fl-

Anness I f'intervalli ta' 10 snin biex 

jiżguraw li l-maniġers tat-trasport ikunu 

konxji mill-iżviluppi fis-settur. 

"L-Istati Membri jistgħu jippromwovu 

taħriġ perjodiku dwar is-suġġetti elenkati 

fl-Anness I f'intervalli ta' tliet snin biex 

jiżguraw li l-persuna jew il-persuni 

msemmija fl-Artikolu 8 paragrafu 1 ikunu 

konxji b'mod suffiċjenti mill-iżviluppi fis-

settur. 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Emenda  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) fl-Artikolu 12(2) jitħassar it-tieni 

subparagrafu; 

(8) fl-Artikolu 12(2), it-tieni 

subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

 "L-Istati Membri għandhom iwettqu 

kontrolli minn tal-inqas kull tliet snin 

biex jivverifikaw li l-impriżi jissodisfaw ir-

rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3." 

Or. en 

 

Emenda  169 

Karima Delli 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) fl-Artikolu 12(2) jitħassar it-tieni 

subparagrafu; 

(8) Fl-Artikolu 12, il-paragrafu (2) 

huwa sostitwit b'dan li ġej: 

 "L-Istati Membri għandhom iwettqu 

kontrolli minn tal-inqas kull tliet snin 

biex jivverifikaw li l-impriżi jissodisfaw ir-

rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3." 

Or. en 

 

Emenda  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) L-Istati Membri għandhom 

iwettqu kontrolli minn tal-inqas kull tliet 

snin biex jivverifikaw li l-impriżi 

jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-

Artikolu 3. 

Or. en 

 

Emenda  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 12 – paragrafu 2 
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Test fis-seħħ Emenda 

 (8a) Fl-Artikolu 12(2), l-ewwel 

subparagrafu huwa emendat kif ġej:  

2. Sal-31 ta' Diċembru 2014, l-Istati 

Membri għandhom iwettqu kontrolli minn 

tal-inqas kull ħames snin biex jivverifikaw 

li l-impriżi jissodisfaw kull wieħed mir-

rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu . 

"2. L-Istati Membri għandhom iwettqu 

kontrolli minn tal-inqas kull sentejn biex 

jivverifikaw li l-impriżi jissodisfaw ir-

rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=MT) 

 

Emenda  172 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt -a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) Il-paragrafu 1 huwa emendat kif 

ġej: 

 1. Għall-finijijet tal-implimentazzjoni 

ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari 

l-Artikoli 11 sa 14 u l-Artikolu 26 tiegħu, 

kull Stat Membru għandu jżomm reġistru 

elettroniku nazzjonali tal-impriżi tat-

trasport bit-triq li jkunu ġew awtorizzati 

minn awtorità kompetenti maħtura minnu 

biex jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur 

tat-trasport bit-triq. Id-data li jkun hemm 

f'dak ir-reġistru għandha tiġi pproċessata 

taħt is-sorveljanza ta' awtorità pubblika 

maħtura għal dak il-għan. Id-data 

rilevanti li tinsab fir-reġistru elettroniku 

nazzjonali għandha tkun aċċessibbli 

għall-awtoritajiet kompetenti kollha tal-

Istat Membru inkwistjoni. 
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Or. fr 

 

Emenda  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt -a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 "1a. Sabiex tiżdied l-effettività tal-

infurzar transkonfinali u tal-kontrolli 

mmirati, id-data li tinsab fir-reġistri 

elettroniċi nazzjonali għandha tkun 

aċċessibbli f'ħin reali għall-awtoritajiet 

kompetenti kollha mill-Istati Membri 

kollha. 

 L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol għandha 

tkun responsabbli għall-monitoraġġ u l-

aċċess għad-data miżmuma fir-reġistri 

elettroniċi nazzjonali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-aċċess għad-data f'ħin reali mir-reġistri elettroniċi nazzjonali għall-awtoritajiet ta' 

spezzjoni kompetenti huwa meħtieġ għal infurzar aħjar. Il-ħolqien ta' lista sewda bħal fis-

settur tal-avjazzjoni, jgħin biex jiġi evitat li l-kumpaniji li ma jikkonformawx ma' din il-

leġiżlazzjoni joperaw f'operazzjonijiet ta' trasport internazzjonali. Dawk il-punti għandhom 

jaqgħu taħt l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol li mistenni li tinħoloq sat-tmiem tal-2018, kif 

intqal mis-Sur Juncker fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni 2017. 

 

Emenda  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) jizdiedu l-punti (g), (h), (i) u (j) li 

ġejjin: 

(i) jiżdiedu l-punti (g), (h), (i), (j) u (k) 

li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) jizdiedu l-punti (g), (h), (i) u (j) li 

ġejjin: 

(i) jiżdiedu l-punti (g) u (h) li ġejjin: 

Or. es 

 

Emenda  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) id-data li ġejja dwar kull impjegat, 

inkluż il-persunal mobbli: l-isem, in-

nazzjonalità, l-Istat Membru ta' residenza, 

l-Istat Membru fejn il-kuntratt tax-xogħol 

ġie rreġistrat, l-Istat Membru fejn isiru l-

kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u n-

numru tal-assigurazzjoni soċjali jew 

nazzjonali; 

Or. en 
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Emenda  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt gb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (gb) l-assi totali, l-obbligazzjonijiet, l-

ekwità u l-fatturat matul is-sentejn ta' 

qabel; 

Or. en 

 

Emenda  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt gc (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (gc) il-klassifikazzjoni tar-riskju tal-

impriża skont l-Artikolu 9 tad-

Direttiva 2006/22/KE; 

Or. en 

 

Emenda  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt h 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) l-għadd ta' impjegati; (h) l-għadd ta' impjegati, l-ismijiet, in-

nazzjonalità, il-pajjiż ta' residenza, l-Istat 

Membru tal-kontribuzzjoni soċjali u n-

numru tal-assigurazzjoni soċjali tagħhom; 

Or. en 

 

Emenda  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) l-għadd ta' impjegati; (h) l-għadd ta' impjegati li kienu qed 

jaħdmu fil-kumpanija matul l-aħħar sena 

kalendarja; 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żieda tal-perjodu ta' referenza se ssaħħaħ iċ-ċertezza legali tad-dispożizzjoni. 

 

Emenda  181 

Karima Delli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ha) id-data li ġejja dwar kull impjegat, 

inkluż il-persunal mobbli: l-isem, in-

nazzjonalità, l-Istat Membru ta' residenza, 

l-Istat Membru fejn il-kuntratt tax-xogħol 

ġie rreġistrat, l-Istat Membru fejn isiru l-
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kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u n-

numru tal-assigurazzjoni soċjali jew 

nazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) l-assi totali, l-obbligazzjonijiet, l-

ekwità u l-fatturat matul l-aħħar sentejn; 

imħassar 

Or. es 

 

Emenda  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ja) id-data li ġejja dwar ix-xufiera tal-

impriża: l-isem, in-nazzjonalità, il-pajjiż 

ta' residenza, l-Istat Membru ta' 

reġistrazzjoni tal-kuntratt ta' impjieg, l-

Istat Membru fejn jitħallsu l-

kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali 

Or. en 

 

Emenda  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) l-assi totali, l-obbligazzjonijiet, l-

ekwità u l-fatturat matul l-aħħar sentejn; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) l-assi totali, l-obbligazzjonijiet, l-

ekwità u l-fatturat matul l-aħħar sentejn; 

(i) kopja tar-rapport finanzjarju 

annwali jew dokumenti oħra li jagħtu 

prova tal-kapaċità finanzjarja, tat-tip 

imsemmija taħt l-Artikolu 7(2). 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rekwiżit ta' trasferiment tad-data kollha propost mill-Kummissjoni ma jidhirx li huwa 

kompletament ġustifikabbli. Mhuwiex ċar kif l-għoti ta' din l-informazzjoni jista' jsaħħaħ l-

infurzar tar-regoli dwar id-dħul għall-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq. Minflok, 

ikun aħjar li tiġi inkluża informazzjoni dwar id-dokumenti li jistgħu ġenwinament juru l-

kapaċità finanzjarja ta' kumpanija. 

 

Emenda  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i 
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Regolament (KE) Nru 1071/2009 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) il-klassifikazzjoni tar-riskju tal-

impriża skont l-Artikolu 9 tad-

Direttiva 2006/22/KE.; 

imħassar 

Or. es 

 

Emenda  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt ia (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ia) jiżdied il-punt (ca) li ġej: 

 " 

 (ca) l-ismijiet u l-informazzjoni kollha 

rilevanti tal-impriżi tat-trasport bit-triq li 

qabel kienu ġestiti mill-maniġers tat-

trasport; 

 " 

Or. en 

 

Emenda  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt ii 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu 

d-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-

ewwel subparagrafu f'reġistri separati. 

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu 

d-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-

ewwel subparagrafu f'reġistri separati. 
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F'dan il-każ, id-data rilevanti għandha tkun 

disponibbli fuq talba jew direttament 

aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti 

kollha tal-Istat Membru kkonċernat. L-

informazzjoni mitluba għandha tkun 

ipprovduta fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol 

minn meta tasal it-talba. Id-data msemmija 

fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu 

għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, 

skont id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-

ħarsien tad-data personali. 

F'dan il-każ, id-data rilevanti għandha tkun 

direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet 

kompetenti kollha tal-Istat Membru 

kkonċernat. L-informazzjoni mitluba 

għandha tkun ipprovduta fi żmien ħamest 

ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba. 

Id-data msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-

ewwel subparagrafu għandha tkun 

aċċessibbli għall-pubbliku, skont id-

dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien 

tad-data personali. 

Or. fr 

 

Emenda  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt ii 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu 

d-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-

ewwel subparagrafu f'reġistri separati F'dan 

il-każ, id-data rilevanti għandha tkun 

disponibbli fuq talba jew direttament 

aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti 

kollha tal-Istat Membru kkonċernat. L-

informazzjoni mitluba għandha tkun 

ipprovduta fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol 

minn meta tasal it-talba. Id-data msemmija 

fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu 

għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, 

skont id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-

ħarsien tad-data personali. 

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu 

d-data msemmija fil-punti (e) sa (h) tal-

ewwel subparagrafu f'reġistri separati F'dan 

il-każ, id-data rilevanti għandha tkun 

disponibbli fuq talba jew direttament 

aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti 

kollha tal-Istat Membru kkonċernat. L-

informazzjoni mitluba għandha tkun 

ipprovduta fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol 

minn meta tasal it-talba. Id-data msemmija 

fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu 

għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, 

skont id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-

ħarsien tad-data personali. 

Or. es 

 

Emenda  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) Il-paragrafu -1 hu miżjud kif ġej: 

 "Għal infurzar transkonfinali aktar 

effettiv, id-data li tinsab fir-reġistri 

elettroniċi nazzjonali għandha tkun 

aċċessibbli b'mod sħiħ u f'ħin reali għall-

awtoritajiet kompetenti mill-Istati Membri 

kollha"; 

Or. en 

 

Emenda  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt aa (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (aa) L-Artikolu 16 - paragrafu 2 - 

punt c huwa emendat kif ġej: 

(c) isem il-maniġers tat-trasport 

maħtura biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet 

tar-reputazzjoni tajba u tal-kompetenza 

professjonali jew, fejn applikabbli, l-isem 

ta' rappreżentant ġuridiku; 

"(c) isem il-maniġers tat-trasport 

maħtura biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet 

tar-reputazzjoni tajba u tal-kompetenza 

professjonali jew, fejn applikabbli, l-isem 

ta' rappreżentant ġuridiku; l-ismijiet tal-

impriżi li qabel kienu ġestiti mill-maniġers 

tat-trasport; 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=MT) 

 

Emenda  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt ab (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (ab) L-Artikolu 16 - paragrafu 2 - 

punt c huwa emendat kif ġej: 

(c) isem il-maniġers tat-trasport 

maħtura biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet 

tar-reputazzjoni tajba u tal-kompetenza 

professjonali jew, fejn applikabbli, l-isem 

ta' rappreżentant ġuridiku; 

"(c) isem il-maniġers tat-trasport 

maħtura biex jissodisfaw ir-rekwiżiti 

stipulati fl-Artikolu 3 b'rabta mal-

kondizzjonijiet tar-reputazzjoni tajba u tal-

kompetenza professjonali jew, fejn 

applikabbli, l-isem ta' rappreżentant 

ġuridiku; 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Emenda  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt ba (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 5 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (ba) il-paragrafu 5 huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

5. Mingħajr preġudizzju għall-

paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri għandhom 

jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex 

jiżguraw li r-reġistri elettroniċi nazzjonali 

huma interkonnessi u aċċessibbli fil-

Komunità permezz tal-punti ta' kuntatt 

nazzjonali kif definit fl-Artikolu 18. 

Aċċessibbiltà permezz tal-punti ta' kuntatt 

nazzjonali u l-interkonnessjoni għandhom 

jiġu implimentati b'tali mod li awtorità 

kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru 

"5. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-

reġistri elettroniċi nazzjonali huma 

interkonnessi u interoperabbli fl-Unjoni 

kollha u huma konnessi mal-portal 

imsemmi fir-Regolament (UE) 

Nru 165/2014 b'tali mod li d-data 

msemmija fil-paragrafu 2 tkun 

direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet 

kompetenti u l-korpi ta' kontroll rilevanti 
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tkun tista' tikkonsulta r-reġistri elettroniċi 

nazzjonali ta' kull Stat Membru. 

kollha tal-Istati Membri kollha." 

  

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Emenda  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt bb (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 6 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (bb) il-paragrafu 6 huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

6. Regoli komuni li jikkonċernaw l-

implimentazzjoni tal-paragrafu 5, bħall-

format tad-data skambjata, il-proċeduri 

tekniċi għal konsultazzjoni teknika tar-

reġistri elettroniċi nazzjonali tal-Istati 

Membri l-oħra u l-promozzjoni tal-

interoperabbiltà ta' dawn ir-reġistri ma' 

data bases rilevanti oħra għandhom jiġu 

adottati mill-Kummissjoni skont il-

proċedura ta' konsultazzjoni msemmija fl-

Artikolu 25(2) u għall-ewwel darba qabel 

il-31 ta' Diċembru 2010. Dawk ir-regoli 

komuni għandhom jiddeterminaw liema 

awtorità hija responsabbli għall-aċċess 

għad-data u, l-użu ulterjuri u l-aġġornar 

ta' data wara l-aċċess u, għal dan il-għan, 

għandhom jinkludu regoli dwar id-dħul 

tad-data u l-monitoraġġ tad-data. 

"6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 

li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 24 

biex tistabbilixxi u taġġorna regoli 

komuni biex tiżgura li r-reġistri elettroniċi 

nazzjonali huma interkonnessi u 

interoperabbli kompletament, kemm 

bejniethom kif ukoll mal-portal imsemmi 

fir-Regolament (UE) Nru 165/2014, b'tali 

mod li awtorità kompetenti jew korp ta' 

kontroll fi kwalunkwe Stat Membru jkunu 

jistgħu jaċċessaw direttament ir-reġistru 

elettroniku nazzjonali ta' kwalunkwe Stat 

Membru kif stipulat fil-paragrafu 5. 

Dawk ir-regoli komuni għandhom jinkludu 

regoli dwar il-format tad-data skambjata, 

il-proċeduri tekniċi għal konsultazzjoni 

elettronika tar-reġistri elettroniċi 

nazzjonali tal-Istati Membri l-oħra u l-

interoperabbiltà ta' dawn ir-reġistri, kif 

ukoll regoli speċifiċi li jikkonċernaw l-

aċċess għad-data, id-dħul tad-data u l-

monitoraġġ tad-data. 

 " 

Or. it 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Emenda  195 

Karima Delli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Sabiex jiġi żgurat li r-regoli kollha 

tal-UE għall-ħaddiema mobbli huma 

implimentati b'mod ġust, sempliċi u 

effettiv, Awtorità Ewropea tax-Xogħol 

għandha tkun responsabbli għall-

ispezzjoni u l-infurzar tar-regoli. Din 

għandha tipprovdi appoġġ operazzjonali u 

legali lill-Istati Membri, lis-sħab soċjali 

kif ukoll lill-ħaddiema għall-infurzar tal-

leġiżlazzjoni soċjali u t-twettiq ta' 

spezzjonijiet madwar l-Ewropa. 

Or. en 

 

Emenda  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt -a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-a) Il-paragrafu 2 huwa emendat kif 

ġej: 

2. Ir-Reġistri elettroniċi nazzjonali 

għandhom, tal-inqas, jinkludu d-data li 

ġejja:(a)l-isem u l-forma ġuridika tal-

impriża;(b)l-indirizz tal-istabbiliment 

tagħha;(c)isem il-maniġers tat-trasport 

maħtura biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet 

tar-reputazzjoni tajba u tal-kompetenza 

professjonali jew, fejn applikabbli, l-isem 

ta' rappreżentant ġuridiku;(d)it-tip tal-

awtorizzazzjoni, l-għadd tal-vetturi li 

"2. Ir-Reġistri elettroniċi nazzjonali 

għandhom, tal-inqas, jinkludu d-data li 

ġejja:(a)l-isem u l-forma ġuridika tal-

impriża;(b)l-indirizz tal-istabbiliment 

tagħha;(c)isem il-maniġers tat-trasport 

maħtura biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet 

tar-reputazzjoni tajba u tal-kompetenza 

professjonali jew, fejn applikabbli, l-isem 

ta' rappreżentant ġuridiku;(d)it-tip tal-

awtorizzazzjoni, l-għadd tal-vetturi li 
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tkopri u, fejn applikabbli, in-numru tas-

serje tal-liċenzja Komunitarja u tal-kopji 

attestati;(e)in-numru, il-kategorija u t-tip 

tal-ksur serju, kif imsemmi fl-

Artikolu 6(1)(b), li rriżultaw f'kundanna 

jew piena waqt l-aħħar sentejn;(f)l-isem ta' 

kull persuna ddikjarata inkompetenti biex 

tmexxi l-attivitajiet ta' trasport ta' impriża, 

sakemm ma tkunx ġiet stabbilita mill-ġdid 

ir-reputazzjoni tajba ta' dik il-persuna skont 

l-Artikolu 6(3) u l-miżuri ta' rijabilitazzjoni 

applikabbli. Għall-iskopijiet tal-punt (e), l-

Istati Membri jistgħu, sal-

31 ta' Diċembru 2015, jagħżlu li jinkludu 

fir-reġistru elettroniku nazzjonali il-ksur l-

aktar serju biss stabbiliti fl-Anness IV. 

tkopri u, fejn applikabbli, in-numru tas-

serje tal-liċenzja Komunitarja u tal-kopji 

attestati;(e)in-numru, il-kategorija u t-tip 

tal-ksur serju, kif imsemmi fl-

Artikolu 6(1)(b), li rriżultaw f'kundanna 

jew piena waqt l-aħħar sentejn;(f)l-isem ta' 

kull persuna ddikjarata inkompetenti biex 

tmexxi l-attivitajiet ta' trasport ta' impriża, 

sakemm ma tkunx ġiet stabbilita mill-ġdid 

ir-reputazzjoni tajba ta' dik il-persuna skont 

l-Artikolu 6(3) u l-miżuri ta' rijabilitazzjoni 

applikabbli. Għall-iskopijiet tal-punt (e), l-

Istati Membri jistgħu, sal-

31 ta' Diċembru 2015, jagħżlu li jinkludu 

fir-reġistru elettroniku nazzjonali il-ksur l-

aktar serju biss stabbiliti fl-Anness IV. 

 Għall-iskopijiet ta' infurzar transkonfinali 

effettiv, id-data li tinsab fir-reġistri 

elettroniċi nazzjonali għandha tkun 

aċċessibbli f'ħin reali għall-awtoritajiet 

kompetenti kollha tal-Istati Membri. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=MT) 

 

Emenda  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 18 – punt 3a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Sabiex jiġu ffaċilitati l-

kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet 

u l-iskambju tal-aħjar prattika ta' 

monitoraġġ, l-Istati Membri għandhom 

jaħdmu flimkien mal-pjattaforma kontra 

x-xogħol mhux iddikjarat u mal-Awtorità 

Ewropea tax-Xogħol 
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Or. fr 

 

Emenda  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 18 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Jekk l-Istat Membru li tkun saritlu 

t-talba jikkunsidra li t-talba mhijiex 

motivata biżżejjed, għandu jinforma lill-

Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba 

b'dan fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol. L-

Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba 

għandu jissostanzja t-talba b'mod ulterjuri. 

Fejn dan ma jkunx possibbli, it-talba tista' 

tiġi miċħuda mill-Istat Membru. 

4. B'rabta mal-paragrafi 1 u 2, jekk 

l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba 

jikkunsidra li t-talba mhijiex motivata biż 

żejjed, għandu jinforma lill-Istat Membru li 

jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien 

ħamest ijiem ta' xogħol. L-Istat Membru li 

jkun qed jagħmel it-talba għandu 

jissostanzja t-talba b'mod ulterjuri u l-Istati 

Membri kkonċernati għandhom 

jiddiskutu flimkien bil-ħsieb li tinstab 

soluzzjoni għal kwalunkwe diffikultà li 

titqajjem. Fejn dan ma jkunx possibbli, it-

talba tista' tiġi miċħuda mill-Istat Membru 

li tkun saritlu t-talba. F'każ bħal dan, l-

Istat Membru li jagħmel it-talba jista' 

jirreferi l-ilment lill-Kummissjoni, li tista' 

tieħu miżuri neċessarji skont kif ikun 

xieraq. 

Or. en 

 

Emenda  199 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 18 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Meta jkun diffiċli jew impossibbli li 5. Meta jkun diffiċli jew impossibbli li 
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tinkiseb konformità ma' talba għal 

informazzjoni jew li jsiru kontrolli, 

spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-Istat 

Membru inkwistjoni għandu jgħarraf lill-

Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba 

b'dan fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol, u 

għandu jagħti r-raġunijiet għal dan. L-Istati 

Membri kkonċernati għandhom jiddiskutu 

ma' xulxin bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni 

għal kwalunkwe diffikultà li tista' 

titqajjem. 

tinkiseb konformità ma' talba għal 

informazzjoni jew li jsiru kontrolli, 

spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-Istat 

Membru inkwistjoni għandu jgħarraf lill-

Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba 

b'dan fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol, u 

għandu jagħti r-raġunijiet għal dan. L-Istati 

Membri kkonċernati għandhom 

jikkooperaw u jiddiskutu ma' xulxin bil-

ħsieb li tinstab soluzzjoni għal kwalunkwe 

diffikultà li tista' titqajjem. 

Or. nl 

 

Emenda  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 18 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Bi tweġiba għat-talbiet skont il-

paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom 

jipprovdu l-informazzjoni mitluba u 

jwettqu l-kontrolli, l-ispezzjonijiet u l-

investigazzjonijiet meħtieġa fi żmien 

ħamsa u għoxrin jum ta' xogħol minn 

meta tasal it-talba, sakemm ma jkunux 

infurmaw lill-Istat Membru rikjedenti li t-

talba mhijiex motivata biżżejjed, jew dwar 

l-impossibbiltà jew id-diffikultajiet skont 

il-paragrafu 4 u l-paragrafu 5. 

6. Bi tweġiba għat-talbiet skont il-

paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom 

jipprovdu l-informazzjoni mitluba u 

jwettqu l-kontrolli, l-ispezzjonijiet u l-

investigazzjonijiet meħtieġa fi żmien 

ħmistax-il jum ta' xogħol minn meta tasal 

it-talba, sakemm ma jkunx hemm qbil 

reċiproku dwar limitu ta' żmien ieħor bejn 

l-Istati Membri kkonċernati. Meta dan ma 

jkunx possibbli, it-talba tista' tiġi miċħuda 

mill-Istat Membru. F'każ bħal dan, l-Istat 

Membru li jkun qed jagħmel it-talba jista' 

jirreferi l-ilment lill-Kummissjoni, li tista' 

tieħu l-miżuri neċessarji kif xieraq; 

Or. en 

 

Emenda  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 9a. L-Istati Membri għandhom 

iwettqu kontrolli fuq kumpaniji tat-

trasport relatati (kumpaniji omm - 

kumpaniji sussidjarji) sabiex jiġu 

identifikati trasferimenti sproporzjonati 

tal-profitt jew ksur ta' sottofatturar; 

Or. en 

 

Emenda  202 

Karima Delli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 9a. Għandha tiġi ppubblikata lista 

Komunitarja ta' operaturi tat-trasport bit-

triq li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti legali 

rilevanti sabiex tiġi żgurata l-akbar 

trasparenza possibbli. Din il-lista 

Komunitarja għandha tkun ibbażata fuq 

kriterji komuni żviluppati fil-livell 

Komunitarju u għandha tiġi riveduta 

annwalment mill-Awtorità Ewropea tax-

Xogħol. L-operaturi tat-trasport bit-triq 

elenkati fil-lista Komunitarja għandhom 

ikunu suġġetti għal projbizzjoni ta' 

operar. Il-projbizzjonijiet ta' operar fuq il-

lista Komunitarja għandhom japplikaw 

għat-territorju kollu tal-Istati Membri. 

F'każijiet straordinarji, l-Istati Membri 

għandhom jitħallew jieħdu miżuri 

unilaterali. F'każ ta' emerġenza, u meta 

jiltaqgħu ma' problema ta' sigurtà mhux 

prevista, l-Istati Membri għandu jkollhom 

il-possibbiltà li immedjatament joħorġu 

projbizzjoni ta' operar għat-territorju 

tagħhom stess. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Is-settur tal-avjazzjoni għandu lista sewda globali tal-linji tal-ajru li ma jissodisfawx l-

istandards tas-sikurezza. Il-kumpaniji fuq din il-lista huma pprojbiti milli jagħmlu negozju 

sakemm ikunu elenkati fiha. Minħabba l-fatt li l-konformità mar-regoli fis-settur tat-trasport 

bit-triq hija marbuta strettament mas-sikurezza fit-toroq, għandha tiġi stabbilità lista simili 

mill-aktar fis possibbli u titqieħed taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità Ewropea tax-xogħol li 

qed tiġi stabbilita. 

 

Emenda  203 

Georgi Pirinski 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) fl-Artikolu 26, jiżdiedu l-paragrafi 

3, 4 u 5 li ġejjin: 

imħassar 

"  

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: 

 

(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; 
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(b) l-għadd ta' vetturi b'massa 

mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-

3,5 tunnellati li jkunu ġew irreġistrati fl-

Istat Membru f'kull sena kalendarja; 

 

(c) l-għadd ġenerali ta' vetturi 

b'massa mgħobbija permissibbli li ma 

taqbiżx it-3,5 tunnellati li jkunu ġew 

irreġistrati fl-Istat Membru sal-31 ta' 

Diċembru ta' kull sena; 

 

(d) l-istima tas-sehem 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 fl-attività ġenerali tat-

trasport bit-triq għall-vetturi kollha 

rreġistrati fl-Istat Membru, imqassma 

skont l-operazzjonijiet nazzjonali, 

internazzjonali u ta' kabotaġġ. 

 

4. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' 

Diċembru 2024, abbażi tal-informazzjoni 

miġbura mill-Kummissjoni skont il-

paragrafu 3 u abbażi ta' evidenza oħra, il-

Kummissjoni għandha, tippreżenta 

rapport lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar l-evoluzzjoni tal-għadd totali 

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 li jkunu involuti 

f'operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali u 

internazzjonali bit-triq. Abbażi ta' dan ir-

rapport, hija għandha terġa' twettaq 

valutazzjoni oħra biex tiddeċiedi jekk 

huwiex meħtieġ li jiġu proposti miżuri 

addizzjonali. 

 

5. Kull sena, l-Istati Membri 

għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni 

rigward it-talbiet li jkunu ppreżentaw 

skont l-Artikolu 18(3) u (4), rigward it-

tweġibiet li jkunu waslu mingħand Stati 

Membri oħra u rigward l-azzjonijiet li 

jkunu ħadu abbażi tal-informazzjoni 

pprovduta.; 

 

"  
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Or. en 

 

Emenda  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-trasport ta' kontejners jew ta' palits 

vojta għandu jitqies bħala trasport ta' 

merkanzija f'isem ħaddieħor meta jkun 

soġġett għal kuntratt tat-trasport.; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-trasport ta' kontejners jew ta' palits 

vojta għandu jitqies bħala trasport ta' 

merkanzija f'isem ħaddieħor meta jkun 

soġġett għal kuntratt tat-trasport.; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  206 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 
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Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-trasport ta' kontejners jew ta' palits vojta 

għandu jitqies bħala trasport ta' merkanzija 

f'isem ħaddieħor meta jkun soġġett għal 

kuntratt tat-trasport.; 

It-trasport ta' kontejners jew ta' palits vojta 

ma għandux jitqies bħala trasport ta' 

merkanzija internazzjonali f'isem 

ħaddieħor għall-finijiet tal-Kapitolu III; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kabotaġġ, fuq bażi temporanja u b'rabta ċara ma' operazzjoni tat-trasport internazzjonali 

ġenwina, jista' jżid l-effiċjenza fit-trasport u jnaqqas il-vjaġġi vojta bla bżonn. Ir-reġim ta' 

kabotaġġ attwali huwa abbużat minn kumpaniji li jwettqu kabotaġġ sistematiku, li jeħtieġ li 

tiġi evitat sabiex jiġi żgurat livell ekwu. Għalhekk, l-operazzjonijiet tat-trasport 

internazzjonali li jġorru biss kontejners jew palits vojta għandhom jiġu pprojbiti. 

 

Emenda  207 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-trasport ta' kontejners jew ta' palits vojta 

għandu jitqies bħala trasport ta' merkanzija 

f'isem ħaddieħor meta jkun soġġett għal 

kuntratt tat-trasport; 

Għall-finijiet tal-Kapitolu III dwar il-

kabotaġġ, it-trasport ta' kontejners jew ta' 

palits vojta għandu jitqies bħala trasport ta' 

merkanzija f'isem ħaddieħor; 

Or. nl 

 

Emenda  208 

Karima Delli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 (1a) "Dan ir-Regolament għandu 

japplika wkoll għat-trasport 'il ġewwa jew 

'il barra ta' merkanzija bit-triq bħala parti 

waħda ta' vjaġġ ta' trasport ikkombinat 

kif stipulat fid-Direttiva tal-

Kunsill 92/106/KEE." 

Or. en 

 

Emenda  209 

Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (1a) Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 1 huwa 

emendat kif ġej: 

2. Fil-każ ta' trasport minn Stat 

Membru lejn pajjiż terz u viċeversa, dan ir-

Regolament għandu japplika għal dik il-

parti tal-vjaġġ fit-territorju ta' Stat Membru 

traversat waqt il-vjaġġ. M'għandux japplika 

għal dik il-parti tal-vjaġġ li ssir fit-

territorju tal-Istat Membru tat-tagħbija jew 

tal-ħatt sakemm ma jkunx ġie konkluż il-

ftehim meħtieġ bejn il-Komunità u l-pajjiż 

terz. 

"2. Fil-każ ta' trasport minn Stat 

Membru lejn pajjiż terz u viċeversa, dan ir-

Regolament għandu japplika għal dik il-

parti tal-vjaġġ fit-territorju ta' Stat Membru 

traversat waqt il-vjaġġ. Dan il-vjaġġ ta' 

transitu għandu jkun kopert mid-Direttiva 

dwar il-Postazzjoni ta' Ħaddiema. 
M'għandux japplika għal dik il-parti tal-

vjaġġ li ssir fit-territorju tal-Istat Membru 

tat-tagħbija jew tal-ħatt sakemm ma jkunx 

ġie konkluż il-ftehim meħtieġ bejn il-

Komunità u l-pajjiż terz. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 
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Emenda  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 1 – paragrafu 5 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Fl-Artikolu 1(5), jitħassar il-punt 

(c). 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 attwali u d-dispożizzjonijiet kollha tiegħu jridu japplikaw 

ukoll għal vetturi 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 użati 

għal attivitajiet tat-trasport bit-triq. 

 

Emenda  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 2 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. 'operazzjoni ta' kabotaġġ' tfisser 

trasport nazzjonali f'isem ħaddieħor 

imwettaq fuq bażi temporanja fi Stat 

Membru ospitanti, li jinvolvi t-trasport ta' 

merkanzija mill-ġbir minn punt jew punti 

ta' tagħbija sal-kunsinna tagħha f'punt 

jew punti ta' kunsinna, kif speċifikat fin-

nota ta' konsenja;; 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 2 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. 'operazzjoni ta' kabotaġġ' tfisser 

trasport nazzjonali f'isem ħaddieħor 

imwettaq fuq bażi temporanja fi Stat 

Membru ospitanti, li jinvolvi t-trasport ta' 

merkanzija mill-ġbir minn punt jew punti 

ta' tagħbija sal-kunsinna tagħha f'punt jew 

punti ta' kunsinna, kif speċifikat fin-nota ta' 

konsenja;"; 

6. "operazzjoni ta' kabotaġġ" tfisser 

trasport nazzjonali f'isem ħaddieħor 

imwettaq fuq bażi temporanja fi Stat 

Membru ospitanti, li jinvolvi t-trasport ta' 

merkanzija mill-ġbir minn punt jew punti 

ta' tagħbija sal-kunsinna tagħha f'punt jew 

punti ta' kunsinna, kif speċifikat fin-nota ta' 

konsenja, bl-għan ewlieni li jiġi żgurat li t-

trakkijiet ma jivvjaġġawx vojta; 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Il-kabotaġġ m'għandux isir il-modus operandi ordinarju tat-trasport tal-merkanzija bit-triq. 

L-għan ewlieni għandu jkun li jiġi żgurat li t-trakkijiet ma jivvjaġġawx vojta. 

 

Emenda  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 2 paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. 'operazzjoni ta' kabotaġġ' tfisser 

trasport nazzjonali f'isem ħaddieħor 

imwettaq fuq bażi temporanja fi Stat 

Membru ospitanti, li jinvolvi t-trasport ta' 

merkanzija mill-ġbir minn punt jew punti 

ta' tagħbija sal-kunsinna tagħha f'punt jew 

punti ta' kunsinna, kif speċifikat fin-nota 

ta' konsenja;; 

6. "operazzjoni ta' kabotaġġ" tfisser 

trasport nazzjonali f'isem ħaddieħor 

imwettaq fuq bażi temporanja fi Stat 

Membru ospitanti, li jinvolvi t-trasport ta' 

merkanzija mill-ġbir minn punt ta' tagħbija 

wieħed sal-kunsinna tagħha f'punt ta' 

kunsinna wieħed; 
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Or. en 

 

Emenda  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 2 – punt 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. 'operazzjoni ta' kabotaġġ' tfisser 

trasport nazzjonali f'isem ħaddieħor 

imwettaq fuq bażi temporanja fi Stat 

Membru ospitanti, li jinvolvi t-trasport ta' 

merkanzija mill-ġbir minn punt jew punti 

ta' tagħbija sal-kunsinna tagħha f'punt jew 

punti ta' kunsinna, kif speċifikat fin-nota 

ta' konsenja; 

6. "operazzjoni ta' kabotaġġ" tfisser 

trasport nazzjonali f'isem ħaddieħor 

imwettaq fuq bażi temporanja fi Stat 

Membru ospitanti, li jinvolvi t-trasport ta' 

merkanzija mill-ġbir minn punt ta' tagħbija 

wieħed sal-kunsinna tagħha f'punt ta' 

kunsinna wieħed; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li l-kabotaġġ, fuq bażi temporanja u marbut b'mod ċar ma' operazzjoni tat-trasport 

internazzjonali ġenwina lejn jew minn Stat Membru ta' stabbiliment ta' operatur tat-trasport 

bit-triq, jista' jżid l-effiċjenza fit-trasport u jnaqqas il-vjaġġi bla tagħbija mhux meħtieġa, ir-

reġim ta' kabotaġġ attwali qed jiġi abbużat minn kumpaniji li qed ikomplu jwettqu kabotaġġ 

sistematiku minn sewwieqa nomadiċi. Dan it-tip ta' kabotaġġ sistematiku jeħtieġ li jiġi evitat. 

 

Emenda  215 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 2 – Punt 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. ‘operazzjoni ta' kabotaġġ' tfisser 

trasport nazzjonali f'isem ħaddieħor 

imwettaq fuq bażi temporanja fi Stat 

6. "operazzjoni ta' kabotaġġ" tfisser 

trasport nazzjonali f'isem ħaddieħor 

imwettaq fuq bażi temporanja fi Stat 
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Membru ospitanti, li jinvolvi t-trasport ta' 

merkanzija mill-ġbir minn punt jew punti 

ta' tagħbija sal-kunsinna tagħha f'punt jew 

punti ta' kunsinna, kif speċifikat fin-nota ta' 

konsenja; 

Membru ospitanti, li jinvolvi t-trasport ta' 

merkanzija mill-ġbir minn punt ta' tagħbija 

wieħed sal-kunsinna tagħha f'punt jew 

punti ta' kunsinna wieħed, kif speċifikat 

fin-nota ta' konsenja; 

Or. fr 

 

Emenda  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (2a) L-Artikolu 3 huwa sostitwit b'dan 

li ġej: 

Prinċipju ġenerali "Prinċipju ġenerali 

It-trasport internazzjonali għandu jkun 

soġġett għall-pussess ta' liċenza 

Komunitarja u, jekk ix-xufier huwa ċittadin 

ta' pajjiż terz, flimkien mal-attestazzjoni ta' 

xufier. 

It-trasport internazzjonali għandu jkun 

soġġett għall-pussess ta' takografu 

intelliġenti kif stipulat fil-Kapitolu II tar-

Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, 

liċenzja Komunitarja u, jekk ix-xufier 

huwa ċittadin ta' pajjiż terz, flimkien mal-

attestazzjoni ta' xufier. 

 " 

 __________________ 

 * Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport 

bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-

Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat 

ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li 

jemenda r-Regolament (KE) 

Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' 

ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha 

x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 

28.2.2014, p. 1). 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32009R1072) 

Ġustifikazzjoni 

It-takografu intelliġenti se jiffaċilita r-reġistrazzjoni obbligatorja u awtomatika tal-pożizzjoni 

tal-vettura fil-bidu u fl-aħħar tal-ġurnata tax-xogħol, u se jippermetti l-ġbir tad-data dwar il-

ħin ta' sewqan kumulattiv fi Stat Membru partikolari. Dan se joħloq il-possibbiltà li tiġi 

indikata l-konformità mar-regoli dwar, inter alia, il-postazzjoni tal-ħaddiema u l-kabotaġġ. 

 

Emenda  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (2a) L-Artikolu 3 huwa sostitwit b'dan 

li ġej: 

It-trasport internazzjonali għandu jkun 

soġġett għall-pussess ta' liċenza 

Komunitarja u, jekk ix-xufier huwa ċittadin 

ta' pajjiż terz, flimkien mal-attestazzjoni ta' 

xufier. 

"It-trasport internazzjonali għandu jkun 

soġġett għall-pussess ta' liċenzja 

Komunitarja, ta' takografu intelliġenti 

b'konformità mar-Regolament (UE) 

Nru 165/2014 u, jekk ix-xufier huwa 

ċittadin ta' pajjiż terz, flimkien mal-

attestazzjoni ta' xufier. 

 " 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:MT:PDF) 

 

Emenda  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 3 Prinċipju ġenerali 
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Test fis-seħħ Emenda 

 (2a) L-Artikolu 3 huwa emendat kif 

ġej: 

It-trasport internazzjonali għandu jkun 

soġġett għall-pussess ta' liċenza 

Komunitarja u, jekk ix-xufier huwa ċittadin 

ta' pajjiż terz, flimkien mal-attestazzjoni ta' 

xufier. 

It-trasport internazzjonali għandu jkun 

soġġett għall-pussess ta' takografu 

intelliġenti kif stipulat fil-Kapitolu II tar-

Regolament (UE) Nru 165/2014; liċenzja 

Komunitarja u, jekk ix-xufier huwa ċittadin 

ta' pajjiż terz, flimkien mal-attestazzjoni ta' 

xufier. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=MT) 

 

Emenda  219 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-paragrafu 2 huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

imħassar 

"  

2. Meta ssir il-konsenja ta' 

merkanzija li tkun inġarret bi trasport 

internazzjonali li jkun dieħel minn Stat 

Membru ieħor jew minn pajjiż terz lejn 

Stat Membru ospitanti, l-operaturi tat-

trasport bit-triq imsemmija fil-paragrafu 1 

għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur 

ta' dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

 



 

AM\1144073MT.docx 115/152 PE616.759v01-00 

 MT 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel.; 

"  

Or. nl 

 

Emenda  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur 

ta' dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel; 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

sa tliet operazzjonijiet ta' kabotaġġ wara t-

trasport internazzjonali minn Stat 
Membru ieħor jew minn pajjiż terz għall-

Istat Membru ospitanti. L-ewwel tagħbija 

tul operazzjoni tal-kabotaġġ tista' tibda' 

minn 00.00 tal-jum ta' wara l-aħħar ħatt 

ta' vjaġġ internazzjonali li jkun dieħel. L-

aħħar ħatt tul operazzjoni ta' kabotaġġ 

qabel it-tluq mill-Istat Membru ospitanti 
għandu jsseħħ fi żmien sebat ijiem mill-

aħħar ħatt fl-Istat Membru ospitanti waqt 

it-trasport internazzjonali li jkun dieħel. 

Fil-limitu ta' żmien imsemmi fl-ewwel 

subparagrafu, l-operaturi tat-trasport bit-

triq jistgħu jwettqu wħud mill-

operazzjonijiet ta' kabotaġġ, jew kollha 

kemm huma, permessi taħt dak is-

subparagrafu fi kwalunkwe Stat Membru 

bil-kondizzjoni li jkunu limitati għal 

operazzjoni ta' kabotaġġ waħda għal kull 

Stat Membru fi żmien tlett ijiem mid-dħul 

bla tagħbija fit-territorju ta' dak l-Istat 

Membru. Il-perjodu ta' kabotaġġ jintemm 
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f'24.00 tas-seba' jum. 

Or. en 

 

Emenda  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel.; 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien 24 siegħa mill-aħħar ħatt fl-Istat 

Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel.; 

 L-impriżi tat-trasport bit-triq 

m'għandhomx jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ bl-istess 

vettura, jew, fil-każ ta' grupp magħqud ta' 

vetturi, bil-vettura bil-mutur ta' dik l-

istess vettura, fl-Istat Membru ospitanti fi 

żmien sebat ijiem minn tmiem il-perjodu 

ta' 24 siegħa msemmi fl-ewwel 

subparagrafu. 

Or. en 

 

Emenda  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel.; 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ġurnata mill-aħħar ħatt fl-Istat 

Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel. 

 L-impriżi tat-trasport bit-triq 

m'għandhomx jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ, bl-istess 

vettura, jew, fil-każ ta' grupp magħqud ta' 

vetturi, bil-vettura bil-mutur ta' dik l-

istess vettura, fl-istess Stat Membru 

ospitanti fi żmien 7 ijiem mit-tmiem tal-

perjodu ta' ġurnata msemmi fil-

paragrafu 1. 

Or. en 

 

Emenda  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 
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jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew 

iwettqu operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel. 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 m'għandhomx jitħallew 

iwettqu operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti bl-istess vettura jew, fil-

każ ta' vettura kombinata, bil-vettura bil-

mutur ta' dik l-istess vettura. 

Or. fr 

 

Emenda  224 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel. 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti bl-istess vettura jew, fil-

każ ta' vettura kombinata, bil-vettura bil-

mutur ta' dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt 

tul operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien 3 ijiem mill-aħħar ħatt fl-Istat 

Membru ospitanti waqt dan it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel, soġġett għal 

kuntratt tat-trasport; Din l-istess vettura 

ma' għandhiex titħalla tagħmel 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-istess Stat 

Membru ospitanti fi żmien 7 ijiem wara t-

tmiem tal-operazzjoni ta' kabotaġġ 

tagħha; 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jingħata kontribut biex jiġi evitat il-kabotaġġ sistematiku, l-operazzjonijiet ta' 

kabotaġġ tal-operaturi tat-trasport bit-triq għandhom jiġu segwiti b'fażi ta' preklużjoni qabel 

ma jitħallew iwettqu operazzjoni ta' kabotaġġ oħra fl-istess Stat Membru ospitanti. 

 

Emenda  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel.”; 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti bl-istess vettura jew, fil-

każ ta' vettura kombinata, bil-vettura bil-

mutur ta' dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt 

tul operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ 

fi żmien tlett (3) ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel. 

 Il-vetturi msemmija fl-ewwel 

subparagrafu ta' dan il-paragrafu 

għandhom jirritornaw lejn l-Istat 

Membru ta' oriġini fi żmien mhux aktar 

tard minn ġimagħtejn mill-mument ta' 

ħruġ minn dak l-Istat Membru. 

Or. it 

 

Emenda  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 
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Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel.”; 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti bl-istess vettura jew, fil-

każ ta' vettura kombinata, bil-vettura bil-

mutur ta' dik l-istess vettura, sabiex jiġi 

evitat li jirritornaw vojta. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni unika awtorizzata ta' kabotaġġ 

għandu jseħħ fi żmien tlett (3) ijiem mill-

aħħar ħatt fl-Istat Membru ospitanti waqt 

it-trasport internazzjonali li jkun dieħel. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Il-kabotaġġ irid isir b'mod ristrett u jrid jiġi limitat għal operazzjoni waħda fi żmien tlett 

ijiem sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet ta' kompetizzjoni mhux ġusta fost l-operaturi tat-

trasport bit-triq. Huwa ma għandux isir il-modus operandi ordinarju tat-trasport tal-

merkanzija bit-triq. Huwa għandu jeżisti biss biex jissodisfaw it-tħassib ambjentali u l-

profittabbiltà fit-trasport internazzjonali tal-merkanzija bit-triq billi jiġi żgurat li t-trakkijiet 

ma jivvjaġġawx vojta. 

 

Emenda  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ladarba l-merkanzija li tinġarr tul 

vjaġġ internazzjonali li jkun dieħel minn 

Stat Membru ieħor jew minn pajjiż terz 

lejn Stat Membru ospitanti tiġi kkunsinjata, 

it-trasportaturi msemmijin fil-paragrafu 1 

għandhom ikun permessi jwettqu, bl-istess 

vettura, jew, fil-każ ta' vetturi mgħaqqdin, 

il-vettura bil-mutur ta' dik l-istess vettura, 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri li 

jmissu magħhom. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel.”; 

2. Ladarba l-merkanzija li tinġarr tul 

vjaġġ internazzjonali li jkun dieħel minn 

Stat Membru ieħor jew minn pajjiż terz 

lejn Stat Membru ospitanti tiġi kkunsinjata, 

it-trasportaturi msemmijin fil-paragrafu 1 

għandhom ikun permessi jwettqu, bl-istess 

vettura, jew, fil-każ ta' vetturi mgħaqqdin, 

il-vettura bil-mutur ta' dik l-istess vettura, 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri li 

jmissu magħhom. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien sitt (6) ijiem mill-aħħar ħatt fl-Istat 

Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel.; 

Or. en 

 

Emenda  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel.”; 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien sebat (7) ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel."; 
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Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

Skont is-suppożizzjonijiet tal-White Papers tal-UE, is-servizzi ta' kabotaġġ għandhom ikunu 

liberalizzati bil-mod il-mod. Għalhekk huwa propost li l-perjodu ta' żmien biex jitwettqu l-

operazzjonijiet ta' kabotaġġ għandu jibqa' ta' 7 ijiem, mingħajr ma jiġi imponut numru 

massimu ta' operazzjonijiet, li huwa diffiċli biex tikkontrollahom. 

Emenda  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru 

ospitanti, l-operaturi tat-trasport bit-triq 

imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom 

jitħallew iwettqu operazzjonijiet ta' 

kabotaġġ fl-Istat Membru ospitanti jew fi 

Stati Membri kontigwi bl-istess vettura 

jew, fil-każ ta' vettura kombinata, bil-

vettura bil-mutur ta' dik l-istess vettura. L-

aħħar ħatt tul operazzjoni ta' kabotaġġ 

għandu jseħħ fi żmien ħamest 5 ijiem mill-

aħħar ħatt fl-Istat Membru ospitanti waqt 

it-trasport internazzjonali li jkun dieħel; 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel lejn jew minn Stat Membru ta' 

stabbiliment ta' operatur tat-trasport bit-

triq, l-operatur tat-trasport bit-triq għandu 

jitħalla jwettaq operazzjonijiet ta' 

kabotaġġ fl-Istat Membru ospitanti bl-

istess vettura jew, fil-każ ta' vettura 

kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' dik l-

istess vettura. L-aħħar ħatt tul operazzjoni 

ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi żmien 

48 siegħa mill-aħħar ħatt fl-Istat Membru 

ospitanti waqt dan it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel, soġġett għal 

kuntratt tat-trasport; 

Or. en 

 

Emenda  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel; 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien sebat (7) ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel; 

Or. en 

 

Emenda  231 

Georgi Pirinski 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel; 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien sebat (7) ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel. 
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Or. en 

 

Emenda  232 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel; 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien tlett (3) ijiem mill-aħħar ħatt fl-Istat 

Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel; 

Or. nl 

 

Emenda  233 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 

2. Meta ssir il-konsenja ta' merkanzija 

li tkun inġarret bi trasport internazzjonali li 

jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew 

minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti, 

l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija 
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fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien ħamest 5 ijiem mill-aħħar ħatt fl-

Istat Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel. 

fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat 

Membru ospitanti jew fi Stati Membri 

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

vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul 

operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jseħħ fi 

żmien jum (1) mill-aħħar ħatt fl-Istat 

Membru ospitanti waqt it-trasport 

internazzjonali li jkun dieħel. 

Or. fr 

 

Emenda  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) jiddaħħal il-paragrafu 2a li ġej: 

 "2a. Kull operazzjoni ta' kabotaġġ 

għandha tkun remunerata skont ir-regoli 

fis-seħħ fil-pajjiż li fiha ssir. Il-kabotaġġ 

fl-interpretazzjoni preċedenti tiegħu bħala 

eżentat mid-dritt tal-Istati Membru 

ospitanti huwa għalhekk mhux permess." 

Or. fr 

 

Emenda  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-fini ta' dawn l-operazzjonijiet 

għandha jkun li jirritornaw lejn l-Istat 
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Membru fejn tkun stabbilita l-impriża; 

Or. es 

Emenda  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

“Is-servizzi tat-trasport nazzjonali mwettqa 

fl-Istat Membru ospitanti minn operatur 

tat-trasport tal-merkanzija bit-triq mhux 

residenti għandhom jitqiesu konformi ma' 

dan ir-Regolament biss jekk l-operatur tat-

trasport tal-merkanzija bit-triq ikun jista' 

jagħti prova ċara tat-trasport 

internazzjonali li jkun sar qabel.”; 

Is-servizzi tat-trasport nazzjonali mwettqa 

fl-Istat Membru ospitanti minn operatur 

tat-trasport tal-merkanzija bit-triq mhux 

residenti għandhom jitqiesu konformi ma' 

dan ir-Regolament biss jekk l-operatur tat-

trasport tal-merkanzija bit-triq ikun jista' 

jagħti prova ċara tat-trasport 

internazzjonali li jkun sar qabel, u ta' kull 

operazzjoni konsekuttiva ta' kabotaġġ 

imwettqa b'nota ta' konsenja. In-noti ta' 

konsenja għandhom ikunu disponibbli 

minnufih fil-vettura. 

 Kull nota ta' konsenja għandu jkollha n-

numri tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni tal-

vettura u t-trejler li jintuża. In-nota ta' 

konsenja tista' tiġi ppreżentata 

elettronikament, f'format strutturat li 

jippermetti li jsiru reviżjonijiet u li jista' 

jintuża direttament għall-ħżin u għall-

ipproċessar b'kompjuter, bħal pereżempju 

l-eCMR. 

 Ma għandu jkun meħtieġ l-ebda 

dokument addizzjonali biex tingħata 

prova li l-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-

Artikolu kienu ssodisfati. 

 Għandhom jinżammu rekords li jkopru it-

tmienja u għoxrin (28) jum preċedenti. Ir-

rekords għandhom jinżammu f'idejn l-

impriża. Waqt li jkun qed isir il-kontroll 

fil-ġenb tat-triq, ix-xufier għandu jkun 

jista' jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali 

tal-impriża, lill-maniġer tat-trasport jew lil 

kwalunkwe persuna jew entità oħra li 
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tista' tipprovdi n-noti ta' konsenja tat-

tmienja u għoxrin (28) jum preċedenti. 

Or. en 

 

Emenda  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

“Is-servizzi tat-trasport nazzjonali mwettqa 

fl-Istat Membru ospitanti minn operatur 

tat-trasport tal-merkanzija bit-triq mhux 

residenti għandhom jitqiesu konformi ma' 

dan ir-Regolament biss jekk l-operatur tat-

trasport tal-merkanzija bit-triq ikun jista' 

jagħti prova ċara tat-trasport 

internazzjonali li jkun sar qabel.”; 

Is-servizzi tat-trasport nazzjonali mwettqa 

fl-Istat Membru ospitanti minn operatur 

tat-trasport tal-merkanzija bit-triq mhux 

residenti għandhom jitqiesu konformi ma' 

dan ir-Regolament biss jekk l-operatur tat-

trasport tal-merkanzija bit-triq ikun jista' 

jagħti prova ċara tat-trasport 

internazzjonali li jkun sar qabel lejn jew 

mill-Istat Membru ta' stabbiliment tiegħu 

u jekk il-valur tal-kuntratt tat-trasport 

għal dan it-trasport internazzjonali ta' 

qabel ma jkunx kjarament inqas mill-

valur ikkombinat tal-kuntratti tat-trasport 

għall-operazzjonijiet ta' kabotaġġ; 

Or. en 

 

Emenda  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Article 8b – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

“Is-servizzi tat-trasport nazzjonali mwettqa 

fl-Istat Membru ospitanti minn operatur 

Is-servizzi tat-trasport nazzjonali mwettqa 

fl-Istat Membru ospitanti minn operatur 
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tat-trasport tal-merkanzija bit-triq mhux 

residenti għandhom jitqiesu konformi ma' 

dan ir-Regolament biss jekk l-operatur tat-

trasport tal-merkanzija bit-triq ikun jista' 

jagħti prova ċara tat-trasport 

internazzjonali li jkun sar qabel.”; 

tat-trasport tal-merkanzija bit-triq mhux 

residenti ma għandhomx jitqiesu konformi 

ma' dan ir-Regolament; 

Or. fr 

 

Emenda  239 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

“Is-servizzi tat-trasport nazzjonali mwettqa 

fl-Istat Membru ospitanti minn operatur 

tat-trasport tal-merkanzija bit-triq mhux 

residenti għandhom jitqiesu konformi ma' 

dan ir-Regolament biss jekk l-operatur tat-

trasport tal-merkanzija bit-triq ikun jista' 

jagħti prova ċara tat-trasport 

internazzjonali li jkun sar qabel.”; 

Is-servizzi tat-trasport nazzjonali mwettqa 

fl-Istat Membru ospitanti minn operatur 

tat-trasport tal-merkanzija bit-triq mhux 

residenti għandhom jitqiesu konformi ma' 

dan ir-Regolament biss jekk l-operatur tat-

trasport tal-merkanzija bit-triq ikun jista' 

jagħti prova ċara tat-trasport 

internazzjonali ġenwin li jkun sar qabel.; 

Or. nl 

 

Emenda  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ba (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 "3a. Sabiex tingħata prova li l-

kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu 

kienu ssodisfati, l-awtoritajiet kompetenti 
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tal-Istat Membru li jospita l-operazzjoni 

ta' kabotaġġ għandu jivverifika: 

 (a) id-data tat-takografu tal-jum 

attwali u tas-sitta u ħamsin (56) jum 

preċedenti; 

 (b) in-noti ta' konsenja elettroniċi tal-

jum attwali u tas-sitta u ħamsin (56) jum 

preċedenti; 

 (c) in-notifiki msemmija fil-

paragrafu 1. 

 " 

Or. en 

 

Emenda  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ba (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 4 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (ba) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 4 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

Ma għandu jkun meħtieġ l-ebda 

dokument addizzjonali biex tingħata 

prova li l-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-

Artikolu kienu sodisfati. 

"Sabiex tingħata prova li l-kundizzjonijiet 

stabbiliti f'dan l-Artikolu kienu ssodisfati, 

l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
li jospita l-operazzjoni ta' kabotaġġ jista' 

jitlob dokumenti addizzjonali u jivverifika 

data relatata: 

 (a) għat-takografu 

 (b) għan-nota ta' konsenja elettronika 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=mt) 
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Emenda  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 4a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-evidenza msemmija fil-paragrafu 3 

għandha tiġi ppreżentata jew trażmessa lill-

uffiċjal ta' spezzjoni awtorizzat tal-Istat 

Membru ospitanti fuq talba u waqt li jkun 

qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq. Din 

tista' tiġi ppreżentata jew trażmessa b'mod 

elettroniku, f'format strutturat li 

jippermetti li jsiru reviżjonijiet u li jista' 

jintuża direttament għall-ħżin u għall-

ipproċessar b'kompjuter, bħal pereżempju 

l-eCMR.* Waqt li jkun qed isir il-kontroll 

fil-ġenb tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista' 

jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-

maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe 

persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi l-

evidenza msemmija fil-paragrafu 3. 

L-evidenza msemmija fil-paragrafu 3 

għandha tinżamm fil-vettura, u tiġi 

ppreżentata jew trażmessa lill-uffiċjal ta' 

spezzjoni awtorizzat tal-Istat Membru 

ospitanti fuq talba u waqt li jkun qed isir il-

kontroll fil-ġenb tat-triq. Din tista' tiġi 

ppreżentata jew trażmessa b'mod 

elettroniku, f'format strutturat li 

jippermetti li jsiru reviżjonijiet u li jista' 

jintuża direttament għall-ħżin u għall-

ipproċessar b'kompjuter, bħal pereżempju 

nota ta' konsenja elettronika (l-eCMR).* 

Waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb 

tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista' 

jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-

maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe 

persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi l-

evidenza addizzjonali msemmija fil-

paragrafu 3. 

Or. en 

 

Emenda  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 4a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-evidenza msemmija fil-paragrafu 3 

għandha tiġi ppreżentata jew trażmessa lill-

uffiċjal ta' spezzjoni awtorizzat tal-Istat 

L-evidenza msemmija fil-paragrafu 3 

għandha tinżamm fil-vettura, u għandha 

tiġi ppreżentata jew trażmessa lill-uffiċjal 
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Membru ospitanti fuq talba u waqt li jkun 

qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq. Din 

tista' tiġi ppreżentata jew trażmessa b'mod 

elettroniku, f'format strutturat li jippermetti 

li jsiru reviżjonijiet u li jista' jintuża 

direttament għall-ħżin u għall-ipproċessar 

b'kompjuter, bħal pereżempju l-eCMR.* 

Waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb 

tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista' 

jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-

maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe 

persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi l-

evidenza msemmija fil-paragrafu 3. 

ta' spezzjoni awtorizzat tal-Istat Membru 

ospitanti fuq talba u waqt li jkun qed isir il-

kontroll fil-ġenb tat-triq. Din tista' tiġi 

ppreżentata jew trażmessa b'mod 

elettroniku, f'format strutturat li jippermetti 

li jsiru reviżjonijiet u li jista' jintuża 

direttament għall-ħżin u għall-ipproċessar 

b'kompjuter, bħal pereżempju l-eCMR.* 

Waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb 

tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista' 

jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-

maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe 

persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi l-

evidenza msemmija fil-paragrafu 3. 

Or. en 

 

Emenda  244 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 4a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-evidenza msemmija fil-paragrafu 3 

għandha tiġi ppreżentata jew trażmessa lill-

uffiċjal ta' spezzjoni awtorizzat tal-Istat 

Membru ospitanti fuq talba u waqt li jkun 

qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq. Din 

tista' tiġi ppreżentata jew trażmessa b'mod 

elettroniku, f'format strutturat li jippermetti 

li jsiru reviżjonijiet u li jista' jintuża 

direttament għall-ħżin u għall-ipproċessar 

b'kompjuter, bħal pereżempju l-eCMR.* 

Waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb 

tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista' 

jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-

maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe 

persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi l-

evidenza msemmija fil-paragrafu 3. 

L-evidenza msemmija fil-paragrafu 3 

għandha tiġi ppreżentata lill-uffiċjal ta' 

spezzjoni awtorizzat tal-Istat Membru 

ospitanti fuq talba u waqt li jkun qed isir il-

kontroll fil-ġenb tat-triq. Din tista' tiġi 

ppreżentata jew trażmessa b'mod 

elettroniku, f'format strutturat li jippermetti 

li jsiru reviżjonijiet u li jista' jintuża 

direttament għall-ħżin u għall-ipproċessar 

b'kompjuter, bħal pereżempju l-eCMR.* 

Waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb 

tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista' 

jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-

maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe 

persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi l-

evidenza msemmija fil-paragrafu 3. 

Or. fr 
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Emenda  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

_________________ imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ma għadhiex tgħodd. 

 

Emenda  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ca (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 4b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) Għandu jiddaħħal il-paragrafu li 

ġej: 

 "4b. Sabiex tiġi sorveljata b'mod 

effikaċi l-konformità ma' dan ir-

Regolament, l-impriżi tat-trasport bit-triq 

għandhom jinnotifikaw bil-miktub 

permezz ta' dikjarazzjoni, lill-awtoritajiet 

nazzjonali kompetenti rilevanti tal-Istat 

Membru li qiegħed jospita l-attività ta' 

kabotaġġ, mhux aktar tard minn meta 

tibda l-operazzjoni ta' kabotaġġ u fil-

lingwa uffiċjali (jew f'waħda mil-lingwi 

uffiċjali) tal-Istat Membru ospitanti, jew 

f'lingwa (jew lingwi) oħra aċċettabbli 

mill-Istat Membru ospitanti, 

informazzjoni rilevanti meħtieġa sabiex 

ikunu jista' jsir kontroll effikaċi tal-
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operazzjonijiet ta' kabotaġġ, inkluż minn 

tal-inqas dawn li ġejjin: 

 (a) l-identità tal-konsenjatur; 

 (b) it-tul ta' żmien stmat tal-

operazzjoni ta' kabotaġġ; 

 (c) id-data li ġejja dwar kull xufier: l-

isem, l-Istat Membru ta' residenza, l-Istat 

Membru fejn il-kuntratt tax-xogħol ġie 

rreġistrat, l-Istat Membru fejn jitħallsu l-

kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, u n-

numru tal-assigurazzjoni soċjali jew 

nazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda  247 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (5a) L-Artikolu 9 huwa emendat kif 

ġej: 

Artikolu 9 "Artikolu 9 

Regoli applikabbli għall-operazzjonijiet ta' 

kabotaġġ 

Regoli applikabbli għall-operazzjonijiet ta' 

kabotaġġ 

1. It-twettiq tal-operazzjonijiet ta' 

kabotaġġ għandu jkun soġġett, sakemm 

mhux previst mod ieħor fil-leġislazzjoni 

Komunitarja, għal-liġijiet, ir-regolamenti u 

d-dispożizzjonijiet amministrattivi fis-seħħ 

fl-Istat Membru ospitanti fir-rigward ta' 

dawn li ġejjin: 

1. It-twettiq tal-operazzjonijiet ta' 

kabotaġġ għandu jkun soġġett, sakemm 

mhux previst mod ieħor fil-leġislazzjoni 

Komunitarja, għal-liġijiet, ir-regolamenti u 

d-dispożizzjonijiet amministrattivi fis-seħħ 

fl-Istat Membru ospitanti fir-rigward ta' 

dawn li ġejjin: 

(a) il-kondizzjonijiet li jiggwidaw il-

kuntratt tat-trasport; 

(a) il-kondizzjonijiet li jirregolaw il-

kuntratt tat-trasport; 

(b) il-piżijiet u l-qisien ta' vetturi; (b) il-piżijiet u l-qisien ta' vetturi; 

(c) il-ħtiġiet li jirriferu għat-tagħbija 

ta' ċerti kategoriji ta merkanzija, b'mod 

partikolari merkanzija perikoluża, affarijiet 

(c) il-ħtiġiet li jirriferu għat-tagħbija ta' 

ċerti kategoriji ta merkanzija, b'mod 

partikolari merkanzija perikoluża, affarijiet 
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tal-ikel li jiħżienu, u annimali ħajjin; tal-ikel li jiħżienu, u annimali ħajjin; 

(d) il-ħin tas-sewqan u l-perijodi ta' 

mistrieħ; 

(d) il-ħin tas-sewqan u l-perijodi ta' 

mistrieħ; 

(e) it-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) 

fuq servizzi ta' trasport. 

(e) it-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) 

fuq servizzi ta' trasport; 

Il-piżijiet u d-dimensjonijiet li hemm 

riferenza għalihom fil-punt (b) tal-ewwel 

subparagrafu jistgħu, meta jkun adatt, 

jeċċedu dawk applikabbli fl-Istat Membru 

fejn ikun stabbilit it-trasportatur, iżda 

dawn ma jistgħu taħt l-ebda ċirkostanza 

jeċċedu l-limiti stabbiliti mill-Istat 

Membru ospitanti għat-traffiku nazzjonali 

jew il-karatteristiċi tekniċi li hemm 

riferenza għalihom fl-Artikolu 6(1) tad-

Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE tal-25 ta' 

Lulju 1996 li tistabbilixxi għal ċerti 

vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-

Komunità id-dimensjonijiet massimi 

awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u 

internazzjonali u l-piżijiet massimi 

awtorizzati fit-traffiku internazzjonali. 

(ea) ir-rati minimi ta' ħlas u ta' liv 

annwali mħallas, kif stabbiliti fil-punti (b) 

u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-

Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill; 

Il-liġijiet, ir-regoli u d-dispożizzjonijiet 

amministrattivi msemmijin fil-paragrafu 1 

għandhom ikunu applikati għat-

trasportaturi mhux residenti bl-istess 

kundizzjonijiet bħal dawk li huma imposti 

fuq it-trasportaturi stabbiliti fl-Istat 

Membru ospitanti, sabiex ma jitħalliex li 

ssir diskriminazzjoni għal raġunijiet ta' 

nazzjonalità jew ta' post fejn wieħed 

jistabbilixxi lilu nnifsu. 

Il-piżijiet u d-dimensjonijiet li hemm 

riferenza għalihom fil-punt (b) tal-ewwel 

subparagrafu jistgħu, meta jkun adatt, 

jeċċedu dawk applikabbli fl-Istat Membru 

fejn ikun stabbilit it-trasportatur, iżda dawn 

ma jistgħu taħt l-ebda ċirkostanza jeċċedu 

l-limiti stabbiliti mill-Istat Membru 

ospitanti għat-traffiku nazzjonali jew il-

karatteristiċi tekniċi li hemm riferenza 

għalihom fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva tal-

Kunsill 96/53/KE tal-25 ta' Lulju 1996 li 

tistabbilixxi għal ċerti vetturi tat-triq li 

jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità id-

dimensjonijiet massimi awtorizzati fit-

traffiku nazzjonali u internazzjonali u l-

piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku 

internazzjonali. 

 Il-liġijiet, ir-regoli u d-dispożizzjonijiet 

amministrattivi msemmijin fil-paragrafu 1 

għandhom japplikaw għall-operaturi tat-

trasport bit-triq mhux residenti bl-istess 

kundizzjonijiet bħal dawk li huma imposti 

fuq l-operaturi tat-trasport bit-triq 

stabbiliti fl-Istat Membru ospitanti, sabiex 

ma jitħalliex li ssir diskriminazzjoni għal 
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raġunijiet ta' nazzjonalità jew ta' post fejn 

wieħed jistabbilixxi lilu nnifsu. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=MT) 

Ġustifikazzjoni 

Biex jiġi ċċarat li l-kundizzjonijiet dwar il-postazzjoni tal-ħaddiema (rati minimi ta' ħlas u ta' 

liv annwali mħallas) japplikaw direttament u kompletament għal kwalunkwe operazzjoni ta' 

kabotaġġ mill-ewwel ġurnata peress li l-operazzjoni ta' trasport kollha kemm hi qiegħda ssir 

fl-Istat Membru ospitanti. 

 

Emenda  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) qiegħed jiżdied l-Artikolu 8a li ġej: 

 ' 

 Notifika elettronika 

 L-impriżi tat-trasport bit-triq għandhom, 

permezz ta' notifika elettronika jew bil-

miktub qabel ma titwettaq kull operazzjoni 

ta' kabotaġġ, jiżguraw li l-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri kollha huma 

debitament informati dwar l-operazzjoni 

ta' kabotaġġ u l-infomazzjoni rilevanti 

meħtieġa sabiex ikun jista' jsir kontroll 

effikaċi tal-operazzjonijiet ta' kabotaġġ, 

mhux aktar tard minn meta tibda l-

operazzjoni ta' kabotaġġ. Din in-notifika 

għandha ssir f'waħda mil-lingwi uffiċjali 

tal-Istat Membru ospitanti, jew f'lingwa 

oħra li hija aċċettata, u għandha tinkludi 
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l-informazzjoni li ġejja: 

 (i) l-isem tal-konsenjatur; 

 (ii) it-tul ta' żmien stmat tal-

operazzjoni; 

 (iii) l-isem tax-xufier, il-pajjiż ta' 

residenza tiegħu, l-Istat Membru fejn 

huwa jħallas il-kontribuzzjoni soċjali u n-

numru tal-assigurazzjoni soċjali tiegħu; 

 ' 

Or. en 

 

Emenda  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt f (ġdid) 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (5a) Fl-Artikolu 9 - fil-paragrafu 1, 

jiżdied il-punt (f): 

. "(f) l-applikazzjoni tar-regoli li 

jirriżultaw mid-Direttiva tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-

Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' 

rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi 

regoli speċifiċi fir-rigward tad-

Direttiva 96/71/KE u d-

Direttiva 2014/67/UE dwar il-postazzjoni 

tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq; 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=en) 

Ġustifikazzjoni 

Kwalunkwe rekwiżit dwar is-settur għandu jirriżulta biss minn lex specialis. 
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Emenda  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Fl-Artikolu 9, paragrafu 1, jiżdied 

il-punt li ġej: 

 "(ea) ir-rati minimi ta' ħlas u ta' liv 

annwali mħallas, kif stabbiliti fil-punti (b) 

u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-

Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill." 

Or. it 

 

Emenda  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (5a) L-Artikolu 9 huwa emendat kif 

ġej: 

1. It-twettiq tal-operazzjonijiet ta' 

kabotaġġ għandu jkun soġġett, sakemm 

mhux previst mod ieħor fil-leġislazzjoni 

Komunitarja, għal-liġijiet, ir-regolamenti u 

d-dispożizzjonijiet amministrattivi fis-seħħ 

fl-Istat Membru ospitanti fir-rigward ta' 

dawn li ġejjin: (a) il-kondizzjonijiet li 

jiggwidaw il-kuntratt tat-trasport; (b) il-

piżijiet u l-qisien ta' vetturi; (ċ) il-ħtiġiet li 

jirriferu għat-tagħbija ta' ċerti kategoriji ta 

merkanzija, b'mod partikolari merkanzija 

perikoluża, affarijiet tal-ikel li jiħżienu, u 

annimali ħajjin; (d) il-ħin tas-sewqan u l-

perijodi ta' mistrieħ; (e) it-taxxa fuq il-

" 

1. It-twettiq tal-operazzjonijiet ta' 

kabotaġġ għandu jkun soġġett, sakemm 

mhux previst mod ieħor fil-leġislazzjoni 

tal-Unjoni, għal-liġijiet, ir-regolamenti u 

d-dispożizzjonijiet amministrattivi fis-seħħ 

fl-Istat Membru ospitanti fir-rigward ta' 

dawn li ġejjin: (a) il-kondizzjonijiet li 

jirregolaw il-kuntratt tat-trasport; (b) il-

piżijiet u l-qisien ta' vetturi; (ċ) ir-rekwiżiti 

dwar it-tagħbija ta' ċerti kategoriji ta 

merkanzija, b'mod partikolari merkanzija 

perikoluża, affarijiet tal-ikel li jiħżienu, u 
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valur miżjud (VAT) fuq servizzi ta' 

trasport. 

annimali ħajjin; (d) il-ħin tas-sewqan u l-

perijodi ta' mistrieħ; (e) it-taxxa fuq il-

valur miżjud (VAT) fuq servizzi ta' 

trasport; (f) il-kundizzjonijiet għall-

postazzjoni tal-ħaddiema.. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=MT) 

 

Emenda  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5b) Fl-Artikolu 9, fil-paragrafu 1, 

jiżdied il-punt li ġej: 

 (ea) ir-rati minimi ta' ħlas u ta' liv 

annwali mħallas, kif stabbiliti fil-punti (b) 

u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-

Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill*. 

 __________________ 

 * Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 

Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 

ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 

servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1). 

Or. en 

 

Emenda  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 10a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) jiddaħħal l-Artikolu 10a li ġej: imħassar 

‘  

Artikolu 10a  

Kontrolli  

1. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-1 ta' 

Jannar 2020, tal-inqas 2 % tal-għadd 

totali ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ 

imwettqa fit-territorju tagħhom jiġu 

kkontrollati f'kull sena kalendarja. Huma 

għandhom iżidu l-perċentwal għal tal-

inqas 3 % mill-1 ta' Jannar 2022. Il-bażi 

għall-kalkolu ta' dak il-perċentwal 

għandha tkun l-attività totali ta' kabotaġġ 

fl-Istat Membru f'termini ta' tunnellati-

kilometri fis-sena t-2, kif irrappurtat mill-

Eurostat. 

 

2. L-Istati Membri għandhom 

jiffukaw fuq l-impriżi li huma 

kklassifikati bħala li jikkostitwixxu riskju 

akbar ta' ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan 

il-Kapitolu, li huma applikabbli għalihom. 

Għal dan l-għan, fi ħdan is-sistema ta' 

klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita 

minnhom skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 

2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill*** u li ġiet estiża skont l-

Artikolu 12 tar-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill,**** l-Istati Membri 

għandhom jittrattaw ir-riskju ta' ksur ta' 

dan it-tip bħala riskju fih innifsu. 

 

3. L-Istati Membri għandhom 

iwettqu kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-

triq fuq operazzjonijiet ta' kabotaġġ tal-

inqas tliet darbiet fis-sena. Dawn il-

kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin 

mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 

għall-infurzar tar-regoli fil-qasam tat-
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trasport bit-triq ta' żewġ Stati Membri jew 

aktar, b'kull waħda minnhom topera fit-

territorju tagħha. Il-punti ta' kuntatt 

nazzjonali nominati skont l-Artikolu 18(1) 

tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill**** 

għandhom jiskambjaw l-informazzjoni 

dwar l-għadd u t-tipi ta' ksur osservati 

wara li jkunu saru l-kontrolli miftiehma 

fil-ġenb tat-triq. 

______________________  

*** 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 (ĠU L 102, 

11.4.2006, p. 35). 

 

**** Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli 

komuni dwar il-kondizzjonijiet li 

għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju 

tal-professjoni ta' operatur tat-trasport 

bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 

96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).; 

 

  

Or. en 

 

Emenda  254 

Siôn Simon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 10a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Jiddaħħal l-Artikolu 10a li ġej: 

 Sabiex l-obbligi jiġu infurzati aktar f'dan 
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il-Kapitolu, l-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li tiġi applikata strateġija ta' 

infurzar nazzjonali koerenti fit-territorju 

tagħhom. Din l-istrateġija għandha 

tiffoka fuq l-impriżi li għandhom 

klassifikazzjoni ta' riskju għoli, 

imsemmija fl-Artikolu 9 tad-

Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill*, u għandha 

tagħmel użu mill-informazzjoni u d-data 

rreġistrata, ipproċessata jew maħżuna 

mit-takografi intelliġenti fuq perjodu ta' 

sitta u ħamsin (56) jum. It-takografu 

intelliġenti għandu jiġi introdott fuq bażi 

obbligatorja fil-vetturi kollha involuti fit-

trasport internazzjonali u fil-kabotaġġ 

mhux aktar tard mit-2 ta' Jannar 2020. 

 __________________ 

 * 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  

Or. en 

 

Emenda  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 10a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-1 ta' 

Jannar 2020, tal-inqas 2 % tal-għadd 

totali ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ 

imwettqa fit-territorju tagħhom jiġu 

kkontrollati f'kull sena kalendarja. Huma 

imħassar 
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għandhom iżidu l-perċentwal għal tal-

inqas 3 % mill-1 ta' Jannar 2022. Il-bażi 

għall-kalkolu ta' dak il-perċentwal 

għandha tkun l-attività totali ta' kabotaġġ 

fl-Istat Membru f'termini ta' tunnellati-

kilometri fis-sena t-2, kif irrappurtat mill-

Eurostat. 

Or. en 

 

Emenda  256 

Helga Stevens 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 10a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-1 ta' 

Jannar 2020, tal-inqas 2 % tal-għadd totali 

ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ imwettqa 

fit-territorju tagħhom jiġu kkontrollati 

f'kull sena kalendarja. Huma għandhom 

iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 3 % mill-1 

ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-kalkolu ta' 

dak il-perċentwal għandha tkun l-attività 

totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru f'termini 

ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-2, kif 

irrappurtat mill-Eurostat. 

1. Kull Stat Membru għandu jkun 

responsabbli li jsegwi politika ta' infurzar 

effikaċi fit-territorju tiegħu. Bħala parti 

minn din il-politika, kull Stat Membru 

għandu jorganizza kontrolli b'mod li mill-

1 ta' Jannar 2020, tal-inqas 2 % tal-għadd 

totali ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ 

imwettqa fit-territorju tagħhom jiġu 

kkontrollati f'kull sena kalendarja. Huma 

għandhom iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 

3 % mill-1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-

kalkolu ta' dak il-perċentwal għandha tkun 

l-attività totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru 

f'termini ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-

2, kif irrappurtat mill-Eurostat. 

Or. nl 

 

Emenda  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 10a – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-1 ta' 

Jannar 2020, tal-inqas 2 % tal-għadd totali 

ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ imwettqa 

fit-territorju tagħhom jiġu kkontrollati 

f'kull sena kalendarja. Huma għandhom 

iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 3 % mill-

1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-kalkolu ta' 

dak il-perċentwal għandha tkun l-attività 

totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru f'termini 

ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-2, kif 

irrappurtat mill-Eurostat. 

1. Il-kabotaġġ minn operatur ta' 

trasport irreġistrat f'pajjiż ieħor huwa 

pprojbit. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-

1 ta' Jannar 2020, tal-inqas 4 % tal-għadd 

totali ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ 

imwettqa fit-territorju tagħhom jiġu 

kkontrollati f'kull sena kalendarja. Huma 

għandhom iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 

6 % mill-1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-

kalkolu ta' dak il-perċentwal għandha tkun 

l-attività totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru 

f'termini ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-

2, kif irrappurtat mill-Eurostat. 

Or. fr 

 

Emenda  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 10a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-1 ta' 

Jannar 2020, tal-inqas 2 % tal-għadd totali 

ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ imwettqa 

fit-territorju tagħhom jiġu kkontrollati 

f'kull sena kalendarja. Huma għandhom 

iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 3 % mill-

1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-kalkolu ta' 

dak il-perċentwal għandha tkun l-attività 

totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru f'termini 

ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-2, kif 

irrappurtat mill-Eurostat. 

1. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-

1 ta' Jannar 2020, tal-inqas 8 % tal-għadd 

totali ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ 

imwettqa fit-territorju tagħhom jiġu 

kkontrollati f'kull sena kalendarja. Huma 

għandhom iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 

10 % mill-1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-

kalkolu ta' dak il-perċentwal għandha tkun 

l-attività totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru 

f'termini ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-

2, kif irrappurtat mill-Eurostat. 

Or. en 
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Emenda  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 10a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-1 ta' 

Jannar 2020, tal-inqas 2 % tal-għadd totali 

ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ imwettqa 

fit-territorju tagħhom jiġu kkontrollati 

f'kull sena kalendarja. Huma għandhom 

iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 3 % mill-

1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-kalkolu ta' 

dak il-perċentwal għandha tkun l-attività 

totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru f'termini 

ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-2, kif 

irrappurtat mill-Eurostat. 

1. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-

1 ta' Jannar 2020, tal-inqas 6 % tal-għadd 

totali ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ 

imwettqa fit-territorju tagħhom jiġu 

kkontrollati f'kull sena kalendarja. Huma 

għandhom iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 

8 % mill-1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-

kalkolu ta' dak il-perċentwal għandha tkun 

l-attività totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru 

f'termini ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-

2, kif irrappurtat mill-Eurostat. 

Or. en 

 

Emenda  260 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 10a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-1 ta' 

Jannar 2020, tal-inqas 2 % tal-għadd totali 

ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ imwettqa 

fit-territorju tagħhom jiġu kkontrollati 

f'kull sena kalendarja. Huma għandhom 

iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 3 % mill-

1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-kalkolu ta' 

dak il-perċentwal għandha tkun l-attività 

totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru f'termini 

ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-2, kif 

1. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-

1 ta' Jannar 2020, tal-inqas 4 % tal-għadd 

totali ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ 

imwettqa fit-territorju tagħhom jiġu 

kkontrollati f'kull sena kalendarja. Huma 

għandhom iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 

6 % mill-1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-

kalkolu ta' dak il-perċentwal għandha tkun 

l-attività totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru 

f'termini ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-
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irrappurtat mill-Eurostat. 2, kif irrappurtat mill-Eurostat. 

Or. nl 

 

Emenda  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 10a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-1 ta' 

Jannar 2020, tal-inqas 2 % tal-għadd totali 

ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ imwettqa 

fit-territorju tagħhom jiġu kkontrollati 

f'kull sena kalendarja. Huma għandhom 

iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 3 % mill-

1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-kalkolu ta' 

dak il-perċentwal għandha tkun l-attività 

totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru f'termini 

ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-2, kif 

irrappurtat mill-Eurostat. 

1. Kull Stat Membru għandu 

jorganizza kontrolli b'mod li mill-

1 ta' Jannar 2020, tal-inqas 5 % tal-għadd 

totali ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ 

imwettqa fit-territorju tagħhom jiġu 

kkontrollati f'kull sena kalendarja. Huma 

għandhom iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 

10 % mill-1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-

kalkolu ta' dak il-perċentwal għandha tkun 

l-attività totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru 

f'termini ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-

2, kif irrappurtat mill-Eurostat. 

Or. it 

 

Emenda  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 10a – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 

kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq fuq 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ tal-inqas tliet 

darbiet fis-sena. Dawn il-kontrolli 

għandhom isiru fl-istess ħin mill-

3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 

kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq fuq 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ tal-inqas sitt 

(6) darbiet fis-sena, li jistgħu jitwettqu 

flimkien mal-kontrolli mwettqa skont id-
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awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-

infurzar tar-regoli fil-qasam tat-trasport bit-

triq ta' żewġ Stati Membri jew aktar, b'kull 

waħda minnhom topera fit-territorju 

tagħha. Il-punti ta' kuntatt nazzjonali 

nominati skont l-Artikolu 18(1) tar-

Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill**** 

għandhom jiskambjaw l-informazzjoni 

dwar l-għadd u t-tipi ta' ksur osservati wara 

li jkunu saru l-kontrolli miftiehma fil-ġenb 

tat-triq. 

Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill. Dawn il-kontrolli 

għandhom isiru fl-istess ħin mill-

awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-

infurzar tar-regoli fil-qasam tat-trasport bit-

triq ta' żewġ Stati Membri jew aktar, b'kull 

waħda minnhom topera fit-territorju 

tagħha. Il-punti ta' kuntatt nazzjonali 

nominati skont l-Artikolu 18(1) tar-

Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill**** 

għandhom jiskambjaw l-informazzjoni 

dwar l-għadd u t-tipi ta' ksur osservati wara 

li jkunu saru l-kontrolli miftiehma fil-ġenb 

tat-triq. 

Or. en 

 

Emenda  263 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 10a – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 

kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq fuq 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ tal-inqas tliet 

darbiet fis-sena. Dawn il-kontrolli 

għandhom isiru fl-istess ħin mill-

awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-

infurzar tar-regoli fil-qasam tat-trasport bit-

triq ta' żewġ Stati Membri jew aktar, b'kull 

waħda minnhom topera fit-territorju 

tagħha. Il-punti ta' kuntatt nazzjonali 

nominati skont l-Artikolu 18(1) tar-

Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill**** 

għandhom jiskambjaw l-informazzjoni 

dwar l-għadd u t-tipi ta' ksur osservati wara 

li jkunu saru l-kontrolli miftiehma fil-ġenb 

tat-triq. 

3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 

kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq fuq 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ tal-inqas sitt 

(6) darbiet fis-sena, li jistgħu jikkoinċidu 

mal-kontrolli mwettqa skont l-Artikolu 5 

tad-Direttiva 2006/22/KE. Dawn il-

kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin mill-

awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-

infurzar tar-regoli fil-qasam tat-trasport bit-

triq ta' żewġ Stati Membri jew aktar, b'kull 

waħda minnhom topera fit-territorju 

tagħha. Il-punti ta' kuntatt nazzjonali 

nominati skont l-Artikolu 18(1) tar-

Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill**** 

għandhom jiskambjaw l-informazzjoni 

dwar l-għadd u t-tipi ta' ksur osservati wara 

li jkunu saru l-kontrolli miftiehma fil-ġenb 
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tat-triq. 

Or. nl 

Emenda  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 10a – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 

kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq fuq 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ tal-inqas tliet 

darbiet fis-sena. Dawn il-kontrolli 

għandhom isiru fl-istess ħin mill-

awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-

infurzar tar-regoli fil-qasam tat-trasport bit-

triq ta' żewġ Stati Membri jew aktar, b'kull 

waħda minnhom topera fit-territorju 

tagħha. Il-punti ta' kuntatt nazzjonali 

nominati skont l-Artikolu 18(1) tar-

Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill**** 

għandhom jiskambjaw l-informazzjoni 

dwar l-għadd u t-tipi ta' ksur osservati wara 

li jkunu saru l-kontrolli miftiehma fil-ġenb 

tat-triq. 

3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 

kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq fuq 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ tal-inqas sitt 

(6) darbiet fis-sena, li jistgħu jikkoinċidu 

mal-kontrolli mwettqa skont l-Artikolu 5 

tad-Direttiva 2006/22/KE. Dawn il-

kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin mill-

awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-

infurzar tar-regoli fil-qasam tat-trasport bit-

triq ta' żewġ Stati Membri jew aktar, b'kull 

waħda minnhom topera fit-territorju 

tagħha. Il-punti ta' kuntatt nazzjonali 

nominati skont l-Artikolu 18(1) tar-

Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill**** 

għandhom jiskambjaw l-informazzjoni 

dwar l-għadd u t-tipi ta' ksur osservati wara 

li jkunu saru l-kontrolli miftiehma fil-ġenb 

tat-triq. 

Or. fr 

Emenda  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 (ġdid) 

Regolament 1071/2009/KE 

Artikolu 10a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Istati Membri għandhom, tal-
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inqas darba fis-sena, iwettqu kontrolli 

kontabilistiċi miftiehma fuq il-kumpaniji 

tat-trasport li għandhom sussidjarji fi 

Stati Membri oħra sabiex jiġu identifikati 

u ppenalizzati trasferimenti sproporzjonati 

tal-profitt jew prattiki ta' sottofatturar. 

Or. en 

 

Emenda  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 14a imħassar 

Or. en 

 

Emenda  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Responsabbiltà imħassar 

Or. en 

 

Emenda  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 
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Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jipprevedu 

sanzjonijiet kontra l-konsenjaturi, l-

ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-

sottokuntratturi għal nuqqas ta' 

konformità mal-Kapitoli II u III, f'każ li 

jikkummissjonaw, b'mod intenzjonat, 

servizzi tat-trasport li jinvolvu ksur ta' dan 

ir-Regolament. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 14a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jipprevedu 

sanzjonijiet kontra l-konsenjaturi, l-

ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-

sottokuntratturi għal nuqqas ta' konformità 

mal-Kapitoli II u III, f'każ li 

jikkummissjonaw, b'mod intenzjonat, 

servizzi tat-trasport li jinvolvu ksur ta' dan 

ir-Regolament. 

L-Istati Membri għandhom jipprevedu 

sanzjonijiet effettivi u dissważivi kontra l-

konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi 

u s-sottokuntratturi għal nuqqas ta' 

konformità mal-Kapitoli II u III, f'każ li 

jikkummissjonaw, b'mod intenzjonat, 

servizzi tat-trasport li jinvolvu ksur ta' dan 

ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 14a – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jipprevedu 

sanzjonijiet kontra l-konsenjaturi, l-

ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-

sottokuntratturi għal nuqqas ta' konformità 

mal-Kapitoli II u III, f'każ li 

jikkummissjonaw, b'mod intenzjonat, 

servizzi tat-trasport li jinvolvu ksur ta' dan 

ir-Regolament. 

L-Istati Membri għandhom jipprevedu 

sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u 

dissważivi kontra l-konsenjaturi, l-

ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-

sottokuntratturi għal nuqqas ta' konformità 

mal-Kapitoli II u III, f'każ li 

jikkummissjonaw, b'mod intenzjonat, 

servizzi tat-trasport li jinvolvu ksur ta' dan 

ir-Regolament. 

Or. it 

Emenda  271 

Georgi Pirinski 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-Kummissjoni għandha tfassal 

rapport dwar l-Istat tas-Suq tat-Trasport 

bit-Triq tal-Unjoni sa tmiem l-2022. Ir-

rapport għandu jkun fih analiżi tas-

sitwazzjoni tas-suq, inkluż evalwazzjoni 

tal-effettività tal-kontrolli, u l-evoluzzjoni 

tal-kondizzjonijiet tal-impjieg fil-

professjoni, kif ukoll valutazzjoni dwar 

jekk l-armonizzazzjoni tar-regoli fl-

oqsma, inter alia, tal-infurzar u tat-tariffi 

għall-utenti tat-toroq, kif ukoll il-

leġislazzjoni soċjali u dwar is-sigurtà, 

ipprogressawx tant li jkun previst aktar 

ftuħ tas-swieq tat-trasport bit-triq 

domestiku, inkluż il-kabotaġġ.  

Or. en 

 

Emenda  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Sa mhux aktar tard mill-

31 ta' Jannar ta' kull sena, l-Istati 

Membri għandhom jinformaw lill-

Kummissjoni dwar l-għadd ta' kumpaniji 

tat-trasport li għandhom sussidjarji fi 

Stati Membri oħra, l-għadd ta' kumpaniji 

tat-trasport li ġew ivverifikati għal ksur ta' 

sottofatturar u/jew trasferimenti 

sproporzjonati tal-profitt. 

Or. en 

Emenda  273 

Michael Detjen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punta 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

(2) Ladarba l-merkanzija li tinġarr tul 

vjaġġ internazzjonali li jkun dieħel tiġi 

kkunsinjata, it-trasportaturi msemmijin fil-

paragrafu 1 għandhom ikun permessi 

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

vetturi mgħaqqdin, il-vettura bil-mutur ta' 

dik l-istess vettura, sa tliet operazzjonijiet 

ta' kabotaġġ wara t-trasport internazzjonali 

minn Stat Membru ieħor jew minn pajjiż 

terz għall-Istat Membru ospitanti. L-aħħar 

ħatt tul operazzjoni tal-kabotaġġ qabel it-

tluq mill-Istat Membru ospitanti għandu 

jsseħħ fi żmien sebat ijiem mill-aħħar ħatt 

fl-Istat Membru ospitanti waqt il-vjaġġ 

internazzjonali li jkun dieħel. Fil-limitu ta' 

żmien imsemmi fl-ewwel subparagrafu, it-

trasportaturi jistgħu jwettqu wħud mill-

operazzjonijiet ta' kabotaġġ, jew kollha 

kemm huma, permessi taħt dak is-

(2) Ladarba l-merkanzija li tinġarr tul 

vjaġġ internazzjonali li jkun dieħel tiġi 

kkunsinjata, l-operaturi tat-trasport bit-

triq msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom 

ikunu permessi jwettqu, bl-istess vettura, 

jew, fil-każ ta' vetturi mgħaqqdin, il-vettura 

bil-mutur ta' dik l-istess vettura, sa 

operazzjoni waħda ta' kabotaġġ wara t-

trasport internazzjonali minn Stat Membru 

ieħor jew minn pajjiż terz għall-Istat 

Membru ospitanti. Matul tali operazzjoni 

ta' kabotaġġ, il-ħatt qabel it-tluq mill-Istat 

Membru ospitanti għandu jsseħħ fi żmien 

sebat (7) ijiem mill-aħħar ħatt fl-Istat 

Membru ospitanti waqt il-vjaġġ 

internazzjonali li jkun dieħel. Wara din l-

operazzjoni ta' kabotaġġ, l-ebda 

operazzjoni ta' kabotaġġ oħra ma 

għandha tiġi permessa fl-Istat Membru 
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subparagrafu fi kwalunkwe Stat Membru 

bil-kondizzjoni li jkunu limitati għal 

operazzjoni ta' kabotaġġ waħda għal kull 

Stat Membru fi żmien tlett ijiem mid-dħul 

mhux mgħobbi fit-territorju ta' dak l-Istat 

Membru. 

ospitanti qabel perjodu ta' sebat (7) ijiem. 

Permezz ta' deroga, operazzjoni ta' 

kabotaġġ għandha tiġi permessa meta l-

post ġeografiku tal-ħatt għal operazzjoni 

ta' kabotaġġ ikun eqreb il-bażi tal-impriża 

mill-post tal-ħatt ta' dik l-istess 

operazzjoni ta' kabotaġġ, sakemm l-ewwel 

post tat-tagħbija jkun jinsab f'raġġ ta' 

200 km mill-post tal-ħatt tal-aħħar vjaġġ 

internazzjonali. 

  

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32009R1072) 

 

 

 

 


