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Emenda 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, 
f'isem il-grupp S&D

Proposta għal direttiva - att li jemenda
–

Proposta għaċ-caħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tikkontradixxi t-talbiet tal-Parlamenti għall-inklużjoni 
totali ta' sewwieqa li jaħdmu għal rashom fi ħdan l-iskop tad-Direttiva wara l-perjodu 
tranżizzjonali sat-23 ta' Marzu 2009 kif stabbilita fid-direttiva 2002/15/KE. Il-proposta 
tikkontradixxi wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni riċenti hekk kif ġiet deċiża f'Ottubru 2008 
mill-Parlament Ewropew li affirmat mill-ġdid it-talba għall-inklużjoni totali tas-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom (ir-rapport Cercas dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet soċjali 
fil-qasam tat-trasport bit-triq (A6-0357/2008)) u li tistieden ukoll lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw id-Direttiva mill-aktar fis possibbli fl-interess tas-sigurtà tat-toroq u s-saħħa u 
s-sigurtà tas-sewwieqa.

Emenda 17
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
–

Proposta għaċ-caħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill u l-Parlament laħqu ftehim fl-2002 rigward il-kwistjoni tal-ħin tax-xogħol għall-
persuni li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (2002/15 KE). Wara l-konċiljazzjoni 
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l-Kunsill u l-Parlament laħqu ftiehmu li d-direttiva għandha tapplika għas-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom sat-23 ta' Marzu 2009. Id-direttiva li temenda ppreżentata mill-
Kummissjoni (2008/0195 COD) teskludi s-sewwieqa li jaħdmu għal rashom, ma tagħtix 
definizzjoni ċara tax-xogħol ta' billejl, toħloq nuqqas ta' ċarezza legali madwar id-
definizzjoni ta' "ħaddiema li jaħdmu għal rashom foloz" u ma jżidu ebda valur ġdid lid-
direttiva. L-esklużjoni tas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom mid-direttiva tal-proposta tal-
Kummissjoni se tonqos milli tikseb l-għan oriġinali tad-direttiva: "L-għan ta’ din id-Direttiva 
għandu jkun li jistabbilixxi l-ħtiġijiet minimi b’relazzjoni ma’ l-organizzazzjoni tal-ħinijiet 
tax-xogħol sabiex tittejjeb il-protezzjoni tas-saħħa u tas-sigurtà ta’ persuni li jwettqu 
attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq u biex tittejjeb is-sigurtà tat-triq u biex jitqabblu l-
kondizzjonijiet tal-kompetizzjoni."

Emenda 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Proposta għal direttiva – att li jemenda
–

Proposta għaċ-caħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni. 

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Is-sewwieqa li jaħdmu għal rashom jaqgħu, minn Marzu 2009, taħt l-iskop tad-direttiva 
2002/15/KE.  Il-proposta tal-Kummissjoni tmur kontra l-impenji li ttieħdu qabel u l-pożizzjoni 
tal-Parlament u tas-CESE.1. Din il-pożizzjoni mhijiex aċċettabbli jekk tipperpetwa d-
diskriminazzjoni bejn il-ħaddiema, tipproponi l-applikazzjoni tal-kondizzjonijiet tax-xogħol 
anqas favorevoli, pereżempju, f'dak li jikkonċerna x-xogħol ta' billejl, u twassal għal tħassib 
rigward is-saħħa u s-sigurtà tas-sewwieqa, is-sigurtà tat-toroq b'mod ġenerali u r-riskji li 
dawn iġibu magħhom għal dawk kollha li jagħmlu użu min-netwerk tat-toroq.

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew (P_TA(2008)0475), tad-9 ta' Ottubru 2008, dwar l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet soċjali fil-qasam tat-trasport bit-triq u l-opinjoni TEN/367 - CESE 619/2009.
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Emenda 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, 
f'isem il-grupp S&D

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ħaddiema mobbli li ma jaqgħux fl-
ambitu tal-applikazzjoni tar-Regolament 
(KE) Nru 561/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
armonizzazzjoni ta’ ċerta dispożizzjonijiet 
soċjali fil-qasam tat-trasport bit-triq, 
għandhom jaqgħu fl-ambitu tal-
applikazzjoni ta’ din id-direttiva.
1 ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li xi ħaddiema mobbli ma jaqgħux fl-ambitu tal-applikazzjoni tar-Regolament nru 
561/2006/KE dwar il-ħinijiet tas-sewqan u l-perjodi ta’ mistrieħ, u lanqas ma jaqgħu fl-
ambitu tal-applikazzjoni tad-direttiva dwar il-ħinijiet tax-xogħol, iwassal, min-naħa l-waħda, 
għal tagħwiġ tal-kompetizzjoni, u min-naħa l-oħra, għal difett fis-sikurezza fit-toroq.

Emenda 20
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 
2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-
xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet 
mobbli tat-trasport fit-toroq tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi rigward l-organizzazzjoni 
tal-ħinijiet tax-xogħol, biex jissaħħu s-
sikurezza u l-protezzjoni tas-saħħa tal-
ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli ta' 
trasport bit-triq, biex tittejjeb is-sikurezza 

(2) Id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 
2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-
xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet 
mobbli tat-trasport fit-toroq tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi rigward l-organizzazzjoni 
tal-ħinijiet tax-xogħol, biex jissaħħu s-
sikurezza u l-protezzjoni tas-saħħa tal-
ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli ta' 
trasport bit-triq, biex tittejjeb is-sikurezza 
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fit-toroq u biex ikunu uniformi l-
kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni.

fit-toroq u biex ikunu uniformi l-
kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni. Din id-
direttiva diġà tistabbilixxi r-rekwiżiti 
minimi u t-traspożizzjoni tagħha 
m’għandhiex twassal għal livell inqas ta’ 
protezzjoni għall-ħaddiema jew anqas 
konformità ma’ kundizzjonijiet l-aktar 
favorevoli f'kull Stat Membru, anke jew 
dawn ikunu stabbiliti fil-leġiżlazzjoni 
ġenerali dwar l-impjieg jew fil-ftehim 
kollettiv.

Or. pt

Emenda 21
Marian Harkin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4 a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu skambju tal-aħjar 
prattiki tagħhom sabiex jidentifikaw u 
jeliminaw il-ħaddiema li jaħdmu għal 
rashom foloz.

Or. en

Emenda 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, f'isem il-grupp S&D

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-differenzi fl-interpretazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar tad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2002/15/KE 
mill-Istati Membri u n-nuqqas ta’ 
konformità mal-istandards minimi tal-
ħinijiet tax-xogħol minn kumpaniji tat-
trasport u sewwieqa, jirriżultaw 

(6) Id-differenzi fl-interpretazzjoni u l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2002/15/KE u ta' nuqqas ta' 
kontroll tal-applikazzjoni tagħha mill-
Istati Membri u n-nuqqas ta’ konformità 
mal-istandards minimi tal-ħinijiet tax-
xogħol minn kumpaniji tat-trasport u 
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f’tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u theddid 
għas-sikurezza u s-saħħa tas-sewwieqa.

sewwieqa, jirriżultaw f’tgħawwiġ tal-
kompetizzjoni u theddid għas-sikurezza u 
s-saħħa tas-sewwieqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tinkiseb kompetizzjoni aktar ġusta l-iStati Membri għandhom jinfurzaw aħjar id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2002/15/KE.

Emenda 23
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Għandu tiġi rreġistata kull 
manifestazzjoni u żieda tal-fenomenu ta' 
sewwieqa li jaħdmu għal rashom foloz.  
Dan jikkostitwixxi ostaklu kbir għall-
isforzi biex jiġi żgurati livelli uniformi fis-
suq tal-impjieg u sabiex jiġi nfurzat il-
fenomenu tal-impjieg mhux iddikjarat, 
minħabba li min iħaddem ma jħallasx il-
kontribuzzjonijiet meħtieġa tal-ħaddiem.  
Għandhom jittieħdu miżuri xierqa għall-
ġlieda kontra dan il-fenomenu kemm fil-
livell nazzjonali kif ukoll Ewropew
permezz ta' tisħiħ fil-kontrolli u billi 
jingħataw multi lil min iħaddem     

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-ġieda kontra l-impjieg indipendenti falz hija importanti minħabba li dan jikkonsisti f' forma 
ta’ impjieg mhux iddikjarat, li għandu indiċi negattiva fuq id-dħul tal-fondi tal-
assigurazzjoni.
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Emenda 24
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni 
u l-valutazzjoni tal-impatt, is-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom għandhom ikunu 
esklużi mill-ambitu tad-Direttiva 
2002/15/KE.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Persuni li jaħdmu għal rashom huma koperti mill-ħinjiet tax-xogħol u għalhekk jaqgħu fl-
ambitu ta' din id-direttiva.

Emenda 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, f'isem il-grupp S&D, 
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni u 
l-valutazzjoni tal-impatt, is-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom għandhom ikunu 
esklużi mill-ambitu tad-Direttiva 
2002/15/KE.

(7) Fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni u 
l-valutazzjoni tal-impatt, is-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom għandhom ikunu 
inklużi mill-ambitu tad-Direttiva 
2002/15/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-2007 tal-Kummissjoni (COM 2007/266 finali) huwa favur l-inklużjoni ta’ dawk 
li jaħdmu għal rashom u jelenka l-argumenti kollha f'punt 3.2 għaliex sewwieqa li jaħdmu 
għal rashom għandhom ikunu inklużi: dawk li jaħdmu għal rashom jaħdmu sigħat eċċessivi 
b’element kbir ta’ xogħol fiżiku li jikkontribwixxi għal għeja b’rabta ċara mas-sikurezza fit-
toroq.
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Emenda 26
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni 
u l-valutazzjoni tal-impatt, is-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom għandhom ikunu 
esklużi mill-ambitu tad-Direttiva 
2002/15/KE.

(7) Huwa wkoll konformi mal-interess 
ġenerali li r-regoli li jirregolaw il-ħin tax-
xogħol, il-perjodi ta’ sewqan u ta’ 
mistrieħ għandhom japplikaw bl-istess 
mod għas-sewwieqa professjonali kollha, 
inklużi s-sewwieqa li jaħdmu għal rashom, 
sabiex jiżguraw is-sikurezza ta’ dawn il-
professjonijiet u s-sikurezza fit-toroq.

Or. pt

Emenda 27
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni 
u l-valutazzjoni tal-impatt, is-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom għandhom ikunu 
esklużi mill-ambitu tad-Direttiva 
2002/15/KE.

(7) Minħabba li d-dispożizzjonijiet tad-
direttiva 2002/15/KE ma tapplikax għal 
dawk li jaħdmu għal rashom ħlief mit-23 
ta' Marzu 2009, huwa wisq kmieni biex 
issir valutazzjoni tal-effetti tal-estensjoni 
tad-direttiva fuq dawn l-istess sewwieqa. 
Qabel ma titqies esklużjoni tas-sewwieqa 
li jaħdmu għal rashom mill-ambitu tad-
direttiva, għandu jkun hemm rapport tal-
Kummissjoni dwar it-traspożizzjoni tad-
direttiva fl-Istati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata s-sikurezza fit-toroq u tiġi protetta s-saħħa tas-sewwieqa, id-Direttiva 
2002/15/KE għandha tibqa' tapplika għas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom. Fil-qasam tas-
sigurtà fit-toroq u għall-utenti l-oħra tat-toroq, ma jimpurtax li sewwieq ta' vettura tqila 
għajjien ikunx jaħdem għal rasu jew le. Id-dispożizzjonijiet tad-direttiva japplikaw għas-
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sewwieqa li ilhom jaħdmu għal rashom anqas minn sena, analizi tar-riperkussjonijiet tal-
applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet fuq is-sewwieqa li jaħdmu għal rashom hija 
meħtieġa qabel ma tiġi kkunsidrata bidla fid-direttiva.

Emenda 28
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni u 
l-valutazzjoni tal-impatt, is-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom għandhom ikunu 
esklużi mill-ambitu tad-Direttiva 
2002/15/KE.

(7) Fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni u 
l-valutazzjoni tal-impatt, intraprendituri 
tat-trasport li jaħdmu għal rashom 
għandhom ikomplu jkunu esklużi mill-
ambitu tad-Direttiva 2002/15/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "intraprendituri tat-trasport" tindika li s-sewwieqa li jaħdmu għal rashom huma 
tassew negozjanti u li mhumiex "ħaddiema għal rashom foloz". Sa issa l-limiti tal-ħinijiet tax-
xogħol ma japplikawx għat-trasportaturi li jaħdmu għal rashom. L-espressjoni "għadhom qed 
jiġu esklużi" tindika b'mod ċar, meta mqabbla ma' dak li qed jiġi propost.

Emenda 29
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7 bis) In-negozjanti, fi kwalunkwe settur, 
li jaħdmu għal rashom sa issa mhumiex 
suġġetti għar-restrizzjonijiet tal-ħinijiet 
tax-xogħol. Waħda mill-karatteristiċi hija 
l-libertà li jażlu l-ħinijiet tal-ħidma b'mod 
responsabbli. Din il-libertà għandha 
tinżamm f'kull settur tax-xogħol.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

In-natura tal-ħidma ta' dawk li jaħdmu għal rashom għandha tkun ċara. In-negozjanti li 
jaħdmu għal rashom huma waħda mill-pedamenti fundamentali tal-ekonomija Ewropea. Din 
il-premessa tagħmililhom ċara li l-Parlament Ewropew ma għandhux l-intenzjoni li 
jirristrinġi l-libertà tagħhom fit-tmexxija tan-negozju.

Emenda 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, f'isem il-grupp S&D

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Madankollu, jkun mixtieq li l-Istati 
Membri jkomplu jwissu lill-ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom dwar l-effetti 
negattivi għas-saħħa u s-sikurezza kif 
ukoll l-impatti negattivi għas-sikurezza 
fit-triq ta’ sigħat tax-xogħol twal iżżejjed, 
nuqqas ta’ mistrieħ jew ħinijiet tax-
xogħol irregolari.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu m’għadux aktar meħtieġ jekk sewwieqa li jaħdmu għal rashom għandhom 
ikunu inklużi fid-Direttiva.

Emenda 31
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Madankollu, jkun mixtieq li l-Istati 
Membri jkomplu jwissu lill-ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom dwar l-effetti negattivi 
għas-saħħa u s-sikurezza kif ukoll l-impatti 
negattivi għas-sikurezza fit-triq ta’ sigħat 
tax-xogħol twal iżżejjed, nuqqas ta’ 

(8) Madankollu, jkun mixtieq li l-Istati 
Membri jkomplu jwissu lill-ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom dwar l-effetti negattivi 
għas-saħħa u s-sikurezza kif ukoll l-impatti 
negattivi għas-sikurezza fit-triq ta’ sigħat 
tax-xogħol twal iżżejjed, nuqqas ta’ 
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mistrieħ jew ħinijiet tax-xogħol irregolari. mistrieħ jew ħinijiet tax-xogħol irregolari.
Bl-istess mod, huwa importanti li l-Istati 
Membri jagħmlu ħilithom fil-ġieda kontra 
l-impjieg indipendenti falz u jiżguraw li 
ma jiġux adottati forom prekarji ta’ 
impjieg meta x-xogħol li jrid isir huwa 
permanenti. 

Or. pt

Emenda 32
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Madankollu, jkun mixtieq li l-Istati 
Membri jkomplu jwissu lill-ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom dwar l-effetti 
negattivi għas-saħħa u s-sikurezza kif 
ukoll l-impatti negattivi għas-sikurezza 
fit-triq ta’ sigħat tax-xogħol twal iżżejjed, 
nuqqas ta’ mistrieħ jew ħinijiet tax-
xogħol irregolari.

(8) (1a) Is-sewwieqa li jaħdmu għal 
rashom li huma inklużi fil-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
3820/85 iżda li huma esklużi mill-kamp 
ta' applikazzjoni tad-direttiva 93/104/KE 
għandhom ikomplu jagħmlu parti mill-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata s-sigurtà fit-toroq u tiġi protetta s-saħħa tas-sewwieqa, id-Direttiva 
2002/15/KE għandha tibqa' tapplika għas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom. Fil-qasam tas-
sigurtà fit-toroq u għall-utenti l-oħra tat-toroq, ma jimpurtax li sewwieq ta' vettura tqila 
għajjien ikunx jaħdem għal rasu jew le. Id-dispożizzjonijiet tad-direttiva japplikaw għas-
sewwieqa li ilhom jaħdmu għal rashom anqas minn sena, analizi tar-riperkussjonijiet tal-
applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet fuq is-sewwieqa li jaħdmu għal rashom hija 
meħtieġa qabel ma tiġi kkunsidrata bidla fid-direttiva.
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Amendement 33
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

(8) Madankollu, jkun mixtieq li l-Istati 
Membri jkomplu jwissu lill-ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom dwar l-effetti negattivi 
għas-saħħa u s-sikurezza kif ukoll l-impatti 
negattivi għas-sikurezza fit-triq ta’ sigħat 
tax-xogħol twal iżżejjed, nuqqas ta’ 
mistrieħ jew ħinijiet tax-xogħol irregolari.

(8) Madankollu, jkun mixtieq li l-Istati 
Membri jkomplu jwissu lill-intraprendituri 
tat-trasport li jaħdmu għal rashom dwar l-
effetti negattivi għas-saħħa u s-sikurezza 
kif ukoll l-impatti negattivi għas-sikurezza 
fit-triq ta’ sigħat tax-xogħol twal iżżejjed, 
nuqqas ta’ mistrieħ jew ħinijiet tax-xogħol 
irregolari.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "intraprendituri tat-trasport" tindika li s-sewwieqa li jaħdmu għal rashom huma 
tassew negozjanti u li mhumiex "ħaddiema għal rashom foloz".

Amendement 34
Liisa Jaakonsaari

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

(8) Madankollu, jkun mixtieq li l-Istati 
Membri jkomplu jwissu lill-ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom dwar l-effetti negattivi 
għas-saħħa u s-sikurezza kif ukoll l-impatti 
negattivi għas-sikurezza fit-triq ta’ sigħat 
tax-xogħol twal iżżejjed, nuqqas ta’ 
mistrieħ jew ħinijiet tax-xogħol irregolari.

(8) Madankollu, jkun mixtieq li l-Istati 
Membri jkomplu jwissu lill-ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom dwar l-effetti negattivi 
għas-saħħa u s-sikurezza kif ukoll l-impatti 
negattivi għas-sikurezza fit-triq ta’ sigħat 
tax-xogħol twal iżżejjed, nuqqas ta’ 
mistrieħ jew ħinijiet tax-xogħol irregolari. 
Jekk sewwieq li jaħdem għal rasu jmur 
kontra d-dispożizzjonijiet rigward is-
sigħat ta' sewqan u dwar il-perjodi ta' 
serħan stipulati fir-Regolament (KE) Nru 
561/2006 u f'każ li huwa jħaddan ritmu 
differenti tax-xogħol, dan ukoll jista' 
jkollu effetti negattivi fuq is-sigurtà tat-
toroq, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-
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miżuri xierqa biex janalizzaw dawn ir-
ritmi tax-xogħol u, jimponu fuq is-
sewwieq ikkonċernat is-sanzjonijiet 
ipprevisti mill-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Vjolazzjoni serja tas-sigħat ta' sewqan u ta' serħan minn sewwieq li jaħdem għal rasu tista' 
tindika li dan jaħdem skont ritmu ieħor tax-xogħol li għandhom effetti negattivi fuq is-sigurtà 
tat-toroq. Fil-maġġoranza tal-Isati Membri, is-sewqan fi stat ta' għeja huwa kkastigat. 
Għaldaqstant jekk is-sigħat ta' sewqan u ta' serħan jiġu miksura b'tali mod li jkun hemm 
raġuni li turi li hemm ritmi differenti tax-xogħol tas-sewwieq li jaħdem għal rasu u li dawn 
jistgħu jkollhom efetti negattivi fuq is-sigurtà tat-toroq, is-sitwazzjoni għandha tiġi 
investigata u kkastigata. 

Amendement 35
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

(8b) Meta jitqiesu l-bidliet li saru fl-
istruttura tat-trasporti bl-art u sabiex 
tiżdied is-sikurezza fit-triq, għandha tiġi 
kkunsidrata l-possibilità li jitwessa l-kamp 
tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
nru 561/2006 sabiex ikopri wkoll, jekk l-
evalwazzjoni tal-impatt tiġġustifikah, is-
sewwieqa ta' vetturi tat-trasport 
b'merkanzija ta' anqas minn 3.5 
tunnellati, pereżempju l-vetturi li jiżnu 
aktar minn 2.8 tunnellati.

Or. en
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Amendement 36
Liisa Jaakonsaari

Proposta għal direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

(8 bis) (8 a) Minħabba li t-tagħbija u l-
ħatt huwa parti mix-xogħol tas-sewwieq li 
jista' jikkontribwixxi għall-għeja, 
għandha tingħata konsiderazzjoni għall-
inklużjoni ta' dawk l-attivitajiet bħala 
parti integrali tal-ħin tas-sewqan.   Għal 
dan il-għan, il-Kummissjoni għandha, fl-
interess ta' tisħiħ, tinkoraġġixxi l-istudju 
tal-possibilità ta' rrekordjar b'mod 
awtomatiku tal-ħin użat għat-tagħbija u l-
ħatt permezz tal-użu ta' takogafu diġitali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li s-sewqan huwa l-attività ewlenija tas-sewwieq, it-tagħbija u l-ħatt jistgħu 
jikkontribwixxi għall-għeja tas-sewwieq. Għaldqstant fil-ġejjieni, għandha tingħata 
konsiderazzjoni għall-possibilità li jiġu inklużi t-tagħtibja u l-ħatt bħala parti integrati tal-ħin 
tas-sewqan. Attwalment il-ħin tas-sewqan biss jista' jiġi rrekordjat b'mod affidabbli permezz 
ta' takografu diġitali u mhemm ebda metodu affidabli biex jimmoniterja l-ħin meħud għat-
tagħbija u l-ħatt. Għaldaqstant, qabel ma jiġu introdotti r-regoli msemmija hawn fuq, il-
Kummissjoni għandha l-ewwel tagħmel studju dwar il-vijabilità tal-irrekordjar tal-ħin użat 
għal dawk l-attivitajiet permezz ta' takografu. 

Amendement 37
Veronica Lope Fontagné

Proposta għal direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

(8 a) Biex isir avvanz fis-sigurtà tat-toroq, 
il-possibilità li jiġi emendat ir-Regolament 
(KE) Nru 561/2006 għandu jkun aktar 
flessibbli sabiex is-sewwieqa ta' vetturi 
tal-merkanzija, mingħajr ma jaqbżu l-
limitu ta' 90 siegħa ta' sewqan, filwaqt li 



PE431.178v02-00 16/64 AM\805249MT.doc

MT

jieħdu l-mistrieh li jikkorrispondi 
f'perjodi ta' mistrieħ kuljum u kull 
ġimgħa, jingħataw il-permess sa 12-il 
perjodu ta' sewqan fil-ġurnata qabel ma 
jiġu obbligati li jieħdu l-perjodu ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Amendement 38
Csaba Sógor

Proposta għal direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

(1a) Is-sewwieqa kollha, il-ħaddiema 
mobbli u s-sewwieqa li jaħdmu għal 
rashom huma koperti mir-regolament 
(KE) nru 561/2006 rigward l-
armonizzazzjoni ta’ ċerta dispożizzjonijiet 
soċjali fil-qasam tat-trasport bit-triq. Hu 
fl-interess ġenerali li titwettaq 
implimentazzjoni xierqa u kontrollata 
b'mod effettiv ta' dawk ir-regoli dwar il-
perijodi ta' sewqan u ta' serħan għas-
sewwieqa kollha, li l-applikazzjoni ta' 
dawn ir-regoli twassal għal kontroll 
effikaċi u li n-nuqqas ta' osservazzjoni 
tal-obbligi ta' dan ir-regolament attwali 
jiġu ssanzjonati kif mistħoqq.

Or. hu



AM\805249MT.doc 17/64 PE431.178v02-00

MT

Emenda 40
Csaba Sógor

Proposta għal direttiva
Premessa 8 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Sabiex tiżdied is-sikurezza fit-triq u 
minħabba l-effett tat-tibdiliet fl-istruttura 
tal-merkanzija, għandha tiġi kkunsidrata 
l-estensjoni tar-Regolament (KE) Nru 
561/2006 sabiex jiġu koperti s-sewwieqa 
ta' vetturi ta' inqas minn 3.5 tunnellati 
użati għal skopijiet professjonali.

Or. hu

Emenda 41
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja hija 
effiċjenti u effikaċi biss jekk tkun 
implimentata mill-Istati Membri kollha, 
applikata bl-istess mod għall-parteċipanti 
kollha kkonċernati u kkontrollata fuq bażi 
regolari u b'mod effiċjenti.

(10) Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni hija 
effiċjenti u effikaċi biss jekk tkun 
implimentata sew mill-Istati Membri 
kollha, applikata bl-istess mod għall-
parteċipanti kollha kkonċernati u 
kkontrollata fuq bażi regolari u b'mod 
effiċjenti u jekk il-ksur tal-liġi jkun 
issanzjonat skont ir-regoli fis-seħħ fl-
Istati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà,is-sanzjonijiet diġà applikabbli fl-Istati Membri tal-UE 
għall-ksur tar-regolamenti relatati max-xogħol m'għandhomx jiġu sostitwiti b'rekwiżiti tal-UE 
fir-rigward tal-mekkaniżmi ta' sanzjoni. Il-ksur għandu għalhekk jiġi sanzjonat bi qbil mar-
regoli nazzjonali fis-seħħ.
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Emenda 42
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja hija 
effiċjenti u effikaċi biss jekk tkun 
implimentata mill-Istati Membri kollha, 
applikata bl-istess mod għall-parteċipanti 
kollha kkonċernati u kkontrollata fuq bażi 
regolari u b'mod effiċjenti.

(10) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja hija 
effiċjenti u effikaċi biss jekk tkun 
implimentata kif xieraq mill-Istati Membri 
kollha, applikata bl-istess mod għall-
parteċipanti kollha kkonċernati u 
kkontrollata fuq bażi regolari u b'mod 
effiċjenti, u jekk jittieħdu miżuri adegwati 
f'każ ta' ksur.

Or. en

Emenda 43
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja hija 
effiċjenti u effikaċi biss jekk tkun 
implimentata mill-Istati Membri kollha, 
applikata bl-istess mod għall-parteċipanti 
kollha kkonċernati u kkontrollata fuq bażi 
regolari u b'mod effiċjenti.

(10) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja hija 
effiċjenti u effikaċi biss jekk tkun 
implimentata mill-Istati Membri kollha, 
applikata bl-istess mod għall-parteċipanti 
kollha kkonċernati, evalwati u kkontrollata 
fuq bażi regolari u b'mod effiċjenti.

Or. el

Ġustifikazzjoni
L-evalwazzjoni tirrappreżenta element eċċezzjonali importanti, peress li din tikkostitwixxi 
kriterju għal jekk għandhomx jittiħedu miżuri futuri korrettivi jew le.
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Emenda 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-monitoraġġ tal-konformità huwa 
kompitu kumpless b’ħafna parteċipanti u 
għalhekk jesiġi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni, kif ukoll bejn l-
Istati Membri nfushom.

(11) Il-monitoraġġ tal-konformità huwa 
kompitu kumpless b’ħafna parteċipanti u 
għalhekk jesiġi l-provvista ta' 
informazzjoni fi żmien utli, 
koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri u l-Kummissjoni, kif ukoll 
bejn l-Istati Membri nfushom.

Or. bg

Emenda 45
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-monitoraġġ tal-konformità huwa 
kompitu kumpless b’ħafna parteċipanti u 
għalhekk jesiġi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni, kif ukoll bejn l-
Istati Membri nfushom.

(11) Il-monitoraġġ tal-konformità huwa 
kompitu kumpless b’ħafna parteċipanti u 
għalhekk jesiġi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni, kif ukoll bejn l-
Istati Membri nfushom. Għandu jitqies 
kontribut tal-imsieħba soċjali fir-rigward 
tal-monitoraġġ tal-konformità u tal-
infurzar.

Or. en

Emenda 46
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-parteċipazzjoni attiva u 
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sostantiva tal-imsieħba soċjali kemm fil-
monitoraġġ tal-konformità mad-Direttiva 
2002/15/KE, u tal-proċedura ta' 
evalwazzjoni tar-riżultati ta' dan il-
monitoraġġ, kif ukoll fil-proċedura ta' 
provvista tal-informazzjoni.

Or. el
Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni tal-imsieħba soċjali għandha importanza fundamentali fil-livelli kollha. 
Huma għandhom jipparteċipaw fil-monitoraġġ tal-applikazzjoni u tar-rispett tad-Direttiva, 
kif ukoll fil-proċeduri ta' evalwazzjoni u ta' provvista ta' informazzjoni, billi jużaw mezzi ta' 
informazzjoni u ta' komunikazzjoni li huma għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom. B'hekk, l-
awtoritajiet ikollhom informazzjoni iktar globali u eżawrjenti dwar il-progress tad-Direttiva u 
dwar l-impatt ta' dan il-progress.

Emenda 47
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għalhekk huwa xieraq li d-Direttiva 
2002/15/KE tiġi aġġornata sabiex in-
nuqqasijiet fl-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar tar-regoli jiġu 
indirizzati billi jiġi ċċarat l-ambitu tagħha, 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva 
bejn l-Istati Membri u jiġi promoss l-
iskambju tal-informazzjoni u tal-prattika 
tajba.

(12) Għalhekk huwa xieraq li d-Direttiva 
2002/15/KE tiġi aġġornata sabiex in-
nuqqasijiet fl-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar tar-regoli jiġu 
indirizzati b'mod effikaċi billi jiġi ċċarat l-
ambitu tagħha, tissaħħaħ il-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-Istati Membri bil-
għan li jitnaqqas kemm jista' jkun il-piż 
amministrattiv inutli u jiġi promoss l-
iskambju tal-informazzjoni u tal-prattika 
tajba.

Or. el

Ġustifikazzjoni
Il-kontrolli għandhom ikunu effikaċi u, b'mod parallel, għandu jitnaqqas kemm jista' jkun il-
piż amministrattiv inutli. L-Istati Membri għandhom jikkoperaw bl-aħjar mod possibbli biex 
jiżguraw l-applikazzjoni xierqa tad-Direttiva u r-rispett sħiħ tagħha.
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Emenda 48
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għalhekk huwa xieraq li d-Direttiva 
2002/15/KE tiġi aġġornata sabiex in-
nuqqasijiet fl-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar tar-regoli jiġu 
indirizzati billi jiġi ċċarat l-ambitu tagħha, 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva 
bejn l-Istati Membri u jiġi promoss l-
iskambju tal-informazzjoni u tal-prattika 
tajba.

(12) Għalhekk huwa xieraq li d-Direttiva 
2002/15/KE tiġi aġġornata sabiex in-
nuqqasijiet fl-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar tar-regoli jiġu 
indirizzati billi jiġi ċċarat l-ambitu tagħha, 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva 
bejn l-Istati Membri u jiġi promoss l-
iskambju tal-informazzjoni u tal-aħjar 
prattika.

Or. en

Emenda 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Għandha titfassal sistema Ewropea 
ta' skambju ta' informazzjoni bil-għan li 
jitjieb l-iskambju ta' informazzjoni. Dan 
jista' jwassal sabiex fil-ġejjieni jkun 
hemm il-possibilità li l-kontrolli fit-toroq
rigward il-ħinijiet tax-xogħol jitwettqu 
wkoll fi Stat Membru ieħor.

Or. en
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Emenda 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposta għal direttiva
Premessa 12 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Biex tkompli tiżdied is-sikurezza fit-
toroq, għandu jiġi kkunsidrat jekk il-
leġiżlazzjoni soċjali, b'mod partikolari r-
Regolament (KE) Nru 561/2006, 
għandhiex tapplika għas-sitwazzjonijiet 
kollha ta' trasport bit-triq, jiġifieri inkluż 
għall-vetturi ta' taħt it-3.5 tunnellati użati 
għal skopijiet professjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabioex titjieb is-sikurezza, jeħtieġ li jiġu inklużi wkoll il-vetturi ta' inqas minn 3.5 tunnellati 
fil-qasam ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006, li jiffissa r-regoli dwar il-
ħinijiet ta' sewqan, il-ħinijiet ta' waqfien u l-perjodu ta' serħan, kif ukoll, jekk ikun possibbli, 
f'dak tad-Direttiva 2002/15/KE.

Emenda 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 12 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) Sabiex jiġi evitat l-imponiment ta' 
piż amministrattiv inutli għas-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom, jagħmel sens li l-
obbligi tagħhom ikunu limitati fil-qasam 
tar-reġistrazzjoni fid-data rrikordjata 
permezz ta' takografu.

Or. en
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Emenda 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward 
tal-frekwenza u l-modalitajiet ta' 
monitoraġġ u kontroll tal-ħin tax-xogħol.

Or. en

Emenda 53
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid) 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) L-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:
L-iskop ta’ din id-direttiva għandu jkun li 
jistabbilixxi rekwiżiti minimi f’rabta mal-
organizzazzjonijiet tal-ħin tax-xogħol 
sabiex itejjeb il-ħarsien tas-saħħa u s-
sikurezza tal-professjonisti li 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tat-trasport fit-
toroq, jiġifieri fir-rigward ta’ ħinijiet ta’ 
pawsa, perjodi tal-mistrieħ jew perjodi ta’ 
disponibiltà – mingħajr preġudizzju għall-
pagi tagħhom – u biex itejjeb is-sikurezza 
fit-toroq, bl-allinjament tal-kundizzjonijiet 
tal-kompetizzjoni li jirriżulta.

Or. pt
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Emenda 54
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli, kif definiti fl-
Artikolu 3(d) ta’ din id-Direttiva,
impjegati minn impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru, li jipparteċipaw fl-attivitajiet tat-
trasport fit-toroq koperti bir-Regolament 
(KE) Nru 561/2006 jew, f'nuqqas ta' dak, 
bil-Ftehim AETR. Din id-Direttiva 
għandha tapplika wkoll għal ħaddiema 
mobbli kif definiti fit-tieni sentenza tal-
Artikolu 3(d).

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli impjegati minn impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru, li jipparteċipaw 
fl-attivitajiet tat-trasport fit-toroq koperti 
bir-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew, 
f'nuqqas ta' dak, bil-Ftehim AETR.

Or. en

Emenda 55
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli, kif definiti fl-
Artikolu 3(d) ta’ din id-Direttiva,
impjegati minn impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru, li jipparteċipaw fl-attivitajiet tat-
trasport fit-toroq koperti bir-Regolament 
(KE) Nru 561/2006 jew, f'nuqqas ta' dak, 
bil-Ftehim AETR.

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli li jaħdmu għal impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru, li jipparteċipaw 
fl-attivitajiet tat-trasport fit-toroq koperti 
bir-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew, 
f’nuqqas ta’ dak, bil-Ftehim AETR.

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għal ħaddiema mobbli kif definiti fit-tieni 
sentenza tal-Artikolu 3(d).

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għal sewwieqa li jaħdmu għal rashom kif 
definiti fl-Artikolu 3(e). Sa mhux iktar 
tard minn tliet snin wara t-23 ta' Marzu 
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2009, il-Kummissjoni għandha tressaq 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. Dan ir-rapport għandu janalizza 
l-konsegwenzi tal-inklużjoni tas-sewwieqa 
li jaħdmu għal rashom fil-qasam ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva, billi jitqiesu 
b'mod partikolari s-sikurezza fit-toroq, il-
kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni, l-
istruttura tal-professjoni kif ukoll l-aspetti 
soċjali. Għandhom jitqiesu l-
kundizzjonijiet prevalenti f'kull Stat 
Membru f'dak li jikkonċerna s-setturi tat-
trasport u tal-ambjent tax-xogħol tal-
professjoni ta' trasportatur bit-triq. Abbażi 
ta' dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta proposta li jkollha l-
għan, jekk ikun il-każ: 
- jew li tiffissa l-modalitajiet biex jiġu 
inklużi l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom 
fil-qasam ta' applikazzjoni tad-Direttiva 
fir-rigward ta' ċerti sewwieqa li jaħdmu 
għal rashom li ma jipparteċipawx 
f'attivitajiet ta' trasport bit-triq fi Stati 
Membri oħra u li huma soġġetti għal 
abbligi lokali marbuta ma' raġunijiet 
oġġettivi, bħas-sitwazzjoni periferika, it-
tul tad-distanzi interni u kundizzjonijiet 
partikolari tal-kompetizzjoni.
- jew li ma jiġux inklużi s-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom fil-qasam ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata s-sikurezza fit-toroq u tiġi protetta s-aħħa tas-sewwieqa, id-Direttiva 
2002/15/KE għandha tibqa' tapplika għas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom. Fil-qasam tas-
sikurezza fit-toroq u għall-utenti l-oħra tat-toroq, ma jimpurtax li sewwieq ta' vettura tqila 
għajjien ikunx jaħdem għal rasu jew le. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 
561/2006 mhumiex biżżejjed. Dawn jirregolamentaw id-dewmien ta' sewqan massimu, il-ħin 
ta' waqfien u l-perjodi minimi ta' serħan iżda mhux id-dewmien massimu ta' xogħol. Ir-
regolamentazzjoni unikament tal-ħaddiema ''foloz'' li jaħdmu għal rashom tobbliga li ssir 
distinzjoni kontinwa bejn il-ħaddiema li jaħdmu għal rashom ''foloz'' u ''veri'', u dan jagħti l-
opportunità li wieħed idur mar-regoli biex jużahom għall-iskopijiet tiegħu. 
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Emenda 56
Liisa Jaakonsaari

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli, kif definiti fl-
Artikolu 3(d) ta’ din id-Direttiva, impjegati 
minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru, li 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tat-trasport fit-
toroq koperti bir-Regolament (KE) 
Nru 561/2006 jew, f'nuqqas ta' dak, bil-
Ftehim AETR.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli, kif definiti fl-Artikolu 3 
tagħha (d), impjegati minn impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru, li jipparteċipaw 
fl-attivitajiet tat-trasport fit-toroq koperti 
bir-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew, 
f'nuqqas ta' dak, bil-Ftehim AETR.

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għal ħaddiema mobbli kif definiti fit-tieni 
sentenza tal-Artikolu 3(d).

Din għandha tapplika wkoll għal ħaddiema 
mobbli kif definiti fit-tieni sentenza tal-
Artikolu 3(d).

Għall-iskop ta’ din id-direttiva, kull 
persuna li twettaq attivitajiet mobbli tat-
trasport fit-triq għandha tiġi kkunsidrata 
bħala ħaddiem mobbli fis-sens tal-
Artikolu 3 (d) sakemm din il-persuna ma 
tistabilixxix li l-ebda waħda mill-
indikaturi msemmija fl-Artikolu 3 (d), it-
tieni subparagrafu, punti i, ii, iii, iv u v 
ma tapplika għas-sitwazzjoni individwali 
ta’ dik il-persuna.

Or. en

Emenda 57
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli, kif definiti fl-
Artikolu 3(d) ta’ din id-Direttiva,

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli impjegati minn impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru, li jipparteċipaw 
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impjegati minn impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru, li jipparteċipaw fl-attivitajiet tat-
trasport fit-toroq koperti bir-Regolament 
(KE) Nru 561/2006 jew, f'nuqqas ta' dak, 
bil-Ftehim AETR.

fl-attivitajiet tat-trasport fit-toroq koperti 
bir-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew, 
f'nuqqas ta' dak, bil-Ftehim AETR.

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għal ħaddiema mobbli kif definiti fit-tieni 
sentenza tal-Artikolu 3(d).

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom.

Or. pt

Emenda 58
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli, kif definiti fl-
Artikolu 3(d) ta’ din id-Direttiva, impjegati 
minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru, li 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tat-trasport fit-
toroq koperti bir-Regolament (KE) 
Nru 561/2006 jew, f'nuqqas ta' dak, bil-
Ftehim AETR.

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli, kif definiti fl-
Artikolu 3(d) ta’ din id-Direttiva, impjegati 
minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru, li 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tat-trasport fit-
toroq koperti bir-Regolament (KE) 
Nru 561/2006 jew, f'nuqqas ta' dak, bil-
Ftehim AETR. din tapplika wkoll għas-
sewwieqa li jaħdmu għal rashom 
imsemmija fl-Artikolu 3(e) ta' din id-
Direttiva.

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għal ħaddiema mobbli kif definiti fit-tieni 
sentenza tal-Artikolu 3(d).

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għal ħaddiema mobbli kif definiti fit-tieni 
sentenza tal-Artikolu 3(d).

Or. it

Ġustifikazzjoni
Il-ħinijiet tax-xogħol għandhom japplikaw għall-persuni kollha li jwettqu attivitajiet mobbli 
ta' trasport fit-toroq, irrispettivament jekk dawn humiex impjegati jew jekk jaħdmux għal 
rashom.
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Emenda 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, au nom du groupe S&D et 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli, kif definiti fl-
Artikolu 3(d) ta’ din id-Direttiva, impjegati 
minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru, li 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tat-trasport fit-
toroq koperti bir-Regolament (KE) 
Nru 561/2006 jew, f'nuqqas ta' dak, bil-
Ftehim AETR.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli, kif definiti fl-
Artikolu 3(d) ta’ din id-Direttiva, impjegati 
minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru, li 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tat-trasport fit-
toroq koperti bir-Regolament (KE) 
Nru 561/2006 jew, f'nuqqas ta' dak, bil-
Ftehim AETR.

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll
għal ħaddiema mobbli kif definiti fit-tieni 
sentenza tal-Artikolu 3(d).

Din għandha tapplika għas-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom mit-23 ta’ Marzu 
2009 ’il quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-rapport tal-2007 tal-Kummissjoni (COM 2007/266 finali) huwa favur l-inklużjoni ta’ dawk 
li jaħdmu għal rashom u jelenka l-argumenti kollha f'punt 3.2 għaliex sewwieqa li jaħdmu 
għal rashom għandhom ikunu inklużi: ħinijiet twal iżżejjed tax-xogħol ta’ min jaħdem għal 
rasu b’element qawwi ta’ xogħol fiżiku li jwassal għal għeja b’rabta evidenti mas-sikurezza 
fit-toroq.

Emenda 60
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 2 – Paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom.

Or. de
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Ġustifikazzjoni
Il-ħaddiema li jaħdmu għal rashom jaħdmu taħt ir-resposabilità tagħhom stess u jagħżlu r-
riskji u l-perikli li jridu jieħdu, u jiddefinixxu liberament l-attività tagħhom u l-ħin tax-xogħol 
tagħhom. Regolamentazzjoni eċċessiva ixxekkel b'mod qawwi dan il-mod ta' ħidma. Sabiex 
tiġi garantita s-sikurezza fit-toroq, l-UE diġà adottat regoli fir-rigward tal-ħinijiet tas-sewqan 
u tas-serħan (Regolament (KE) Nru 561/2006), li japplikaw għat-totalità tas-sewwieqa – għal 
rashom u impjegati – fl-Ewropa kollha kemm hi, u li jipprovdu għal regolamentazzjoni stretta 
tal-ħinijiet tax-xogħol.  

Emenda 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, au nom du groupe S&D et 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt b
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 2 – paragrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fil-paragrafi 2 u 3, ir-referenza għad-
"Direttiva 93/104/KE" tinbidel b'riferenza 
għad-"Direttiva 2003/88/KE".

imħassar

Or. en
Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-2007 tal-Kummissjoni (COM 2007/266 finali) huwa favur l-inklużjoni ta’ dawk 
li jaħdmu għal rashom u jelenka l-argumenti kollha f'punt 3.2 għaliex sewwieqa li jaħdmu 
għal rashom għandhom ikunu inklużi: ħinijiet twal iżżejjed tax-xogħol ta’ min jaħdem għal 
rasu b’element qawwi ta’ xogħol fiżiku li jwassal għal għeja b’rabta evidenti mas-sikurezza 
fit-toroq.

Emenda 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, au nom du groupe S&D et 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt d
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) fil-paragrafu 4, ir-referenza għar- imħassar
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“Regolament (KEE) Nru 3820/85” 
tinbidel b'referenza għar-“Regolament 
(KE) Nru 561/2006”.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-rapport tal-2007 tal-Kummissjoni (COM 2007/266 finali) huwa favur l-inklużjoni ta’ dawk 
li jaħdmu għal rashom u jelenka l-argumenti kollha f'punt 3.2 għaliex sewwieqa li jaħdmu 
għal rashom għandhom ikunu inklużi: ħinijiet twal iżżejjed tax-xogħol ta’ min jaħdem għal 
rasu b’element qawwi ta’ xogħol fiżiku li jwassal għal għeja b’rabta evidenti mas-sikurezza 
fit-toroq.

Emenda 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt a – subpunt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-ewwel sentenza tal-punt (a) 2 
titħassar. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li jerġa’ jinġieb lura t-test oriġinali u li tkun applikata l-istess definizzjoni 
ta’ ħin tax-xogħol għal sewwieqa li jaħdmu għal rashom, bl-eċċezzjoni ta’ xogħol 
amministrattiv, li huwa diffiċli li jkun ikkontrollat.

Emenda 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt a – subpunt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-ewwel sentenza tal-punt (a) 2 titħassar. a) l-ewwel sentenza tal-punt (a) 2 tiġi 
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modifikata kif ġej:
l-istess definizzjoni għandha tapplika fil-
każ ta' sewwieqa li jaħdmu għal rashom 
rigward il-ħin mill-bidu sal-aħħar tax-
xogħol – inkluż perjodu fiss ta' ħin ta' 
xogħol ikkalkulat skont il-punti iii, iv u v 
miġbura flimkien – li matulu s-sewwieq li 
jaħdem għal rasu jinsab fil-post tax-
xogħol tiegħu, għad-dispożizzjoni tal-
klijent u qed jeżerċita l-funzjonijiet jew l-
attivitajiet tiegħu apparti xogħol 
amministrattiv ġenerali li mhux marbut 
direttament mal-operazzjoni ta' trasport 
speċifika li qed titwettaq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq is-sewwieqa li jaħdmu għal rashom, dawn jistgħu 
jikkalkulaw perjodu fiss ta' ħin tax-xogħol għall-attivitajiet imsemmija fil-punti (iii), (iv) u (v). 
L-attività msemmija fil-punt (iii), l-għajnuna lill-passiġġieri biex jitilgħu jew jinżlu mill-
vettura, tista' tiġi rrikordjata bit-takografu diġitali u għalhekk ma tistax tiġi inkluża fil-ħin fiss 
tax-xogħol.

Emenda 65
Ilda Figueiredo 

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt a – subpunt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-ewwel sentenza tal-punt (a) 2 
titħassar.

a) Il-paragrafu li ġej żdied mat-tmiem ta’ 
punt (b):
'Dan il-perjodu għandu jitqies għall-
finijiet ta’ paga.'

Or. pt
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Emenda 66
Licia Ronzulli 

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt a 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt a – subpunt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-ewwel sentenza tal-punt (a) 2 titħassar. a) l-ewwel sentenza tal-punt (a) 2 tiġi 
modifikata kif ġej: l-istess definizzjoni 
għandha tapplika fil-każ ta' sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom rigward il-ħin mill-
bidu sal-aħħar tax-xogħol – inkluż 
perjodu fiss ta' ħin ta' xogħol ikkalkulat 
skont il-punti iii, iv u v miġbura flimkien 
– li matulu s-sewwieq li jaħdem għal rasu 
jinsab fil-post tax-xogħol tiegħu, għad-
dispożizzjoni tal-klijent u qed jeżerċita l-
funzjonijiet jew l-attivitajiet tiegħu apparti 
xogħol amministrattiv ġenerali li mhux 
marbut direttament mal-operazzjoni ta' 
trasport speċifika li qed titwettaq.

Or. it

Ġustifikazzjoni
Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq is-sewwieqa li jaħdmu għal rashom, dawn jistgħu 
jikkalkulaw perjodu fiss ta' ħin tax-xogħol għall-attivitajiet imsemmija fil-punti (iii), (iv) u (v).

Emenda 67
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt a 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt a – subpunt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ewwel sentenza tal-punt (a) 2 
titħassar.

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni
Sabiex tiġi żgurata s-sikurezza fit-toroq u tiġi protetta s-aħħa tas-sewwieqa, id-Direttiva 
2002/15/KE għandha tibqa' tapplika għas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom. Fil-qasam tas-
sikurezza fit-toroq u għall-utenti l-oħra tat-toroq, ma jimpurtax li sewwieq ta' vettura tqila 
għajjien ikunx jaħdem għal rasu jew le. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 
561/2006 mhumiex biżżejjed. Dawn jirregolamentaw id-dewmien ta' sewqan massimu, il-ħin 
ta' waqfien u l-perjodi minimi ta' serħan iżda mhux id-dewmien massimu ta' xogħol. Ir-
regolamentazzjoni unikament tal-ħaddiema ''foloz'' li jaħdmu għal rashom tobbliga li ssir 
distinzjoni kontinwa bejn il-ħaddiema li jaħdmu għal rashom ''foloz'' u ''veri'', u dan jagħti l-
opportunità li wieħed idur mar-regoli biex jużahom għall-iskopijiet tiegħu. 

Emenda 68
Marian Harkin 

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt a a (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt a – subpunt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) "impriża utilizzanti": tfisser 
kwalunkwe persuna naturali jew legali li 
għaliha u li taħt il-kontroll u d-direzzjoni 
tagħha jkun impjegat sewwieq;

Or. en

Emenda 69
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt b 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiżdied is-sentenza li ġejja mal-punt 
(d):

imħassar

“'ħaddiem mobbli’ għandha tinkludi 
wkoll kwalunkwe persuna li ma tkunx 
marbuta ma’ xi ħadd li jħaddimha 
b’kuntratt tax-xogħol inkella b’xi tip 
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ieħor ta’ relazzjoni ġerarika tax-xogħol, 
iżda:
li m’għandhiex il-libertà torganizza l-
attivitajiet ta’ xogħol rilevanti;
li l-introjtu tagħha ma jiddependix 
direttament fuq il-profitti;
li m’għandhiex il-libertà, individwalment 
inkella permezz ta’ kooperattiva bejn 
sewwieqa li jaħdmu għal rashom, li 
jkollha relazzjonijiet kummerċjali ma’ 
diversi klijenti.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata s-sigurtà fit-toroq u tiġi protetta s-saħħa tas-sewwieqa, id-Direttiva 
2002/15/KE għandha tibqa' tapplika għas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom. Fil-qasam tas-
sigurtà fit-toroq u għall-utenti l-oħra tat-toroq, ma jimpurtax li sewwieq ta' vettura tqila 
għajjien ikunx jaħdem għal rasu jew le. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 
561/2006 mhumiex biżżejjed. Dawn jirregolamentaw id-dewmien ta' sewqan massimu, il-ħin 
ta' waqfien u l-perjodi minimi ta' serħan iżda mhux id-dewmien massimu ta' xogħol. Ir-
regolamentazzjoni unikament tal-ħaddiema ''foloz'' li jaħdmu għal rashom tobbliga li ssir 
distinzjoni kontinwa bejn il-ħaddiema li jaħdmu għal rashom ''foloz'' u ''veri'', u dan jagħti l-
opportunità li wieħed idur mar-regoli biex jużahom għall-iskopijiet tiegħu. 

Emenda 70
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt b 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tiżdied is-sentenza li ġejja mal-punt (d): b) il-punt (h) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“'ħaddiem mobbli’ għandha tinkludi 
wkoll kwalunkwe persuna li ma tkunx 
marbuta ma’ xi ħadd li jħaddimha 
b’kuntratt tax-xogħol inkella b’xi tip 
ieħor ta’ relazzjoni ġerarika tax-xogħol, 
iżda:

"h) “matul il-lejl” huwa kwalunkwe 
perjodu [...] kif definit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali bejn it-8 p.m. u s-7 a.m.;'

li m’għandhiex il-libertà torganizza l-
attivitajiet ta’ xogħol rilevanti;
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li l-introjtu tagħha ma jiddependix 
direttament fuq il-profitti;
li m’għandhiex il-libertà, individwalment 
inkella permezz ta’ kooperattiva bejn 
sewwieqa li jaħdmu għal rashom, li 
jkollha relazzjonijiet kummerċjali ma’ 
diversi klijenti.”

Or. pt

Emenda 71
Veronica Lope Fontagné

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt b
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tiżdied is-sentenza li ġejja mal-punt (d): b) tiżdied is-sentenza li ġejja mal-punt (d):

“'ħaddiem mobbli’ għandha tinkludi wkoll 
kwalunkwe persuna li ma tkunx marbuta 
ma’ xi ħadd li jħaddimha b’kuntratt tax-
xogħol inkella b’xi tip ieħor ta’ relazzjoni 
ġerarika tax-xogħol, iżda:

“'ħaddiem mobbli’ għandha tinkludi wkoll 
kwalunkwe persuna li, għalkemm  ma 
tkunx marbuta formalment ma’ xi ħadd li 
jħaddimha b’kuntratt tax-xogħol inkella 
b’xi tip ieħor ta’ relazzjoni ġerarkika tax-
xogħol, fil-fatt ikollha relazzjoni tax-
xogħol fis-sens tal-leġiżlazzjoni tal-Istati 
Membri”

li m’għandhiex il-libertà torganizza l-
attivitajiet ta’ xogħol rilevanti;
li l-introjtu tagħha ma jiddependix 
direttament fuq il-profitti;
li m’għandhiex il-libertà, individwalment 
inkella permezz ta’ kooperattiva bejn 
sewwieqa li jaħdmu għal rashom, li 
jkollha relazzjonijiet kummerċjali ma’ 
diversi klijenti.”

Or. es
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Emenda 72
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt b 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2) tiżdied is-sentenza li ġejja mal-punt (d): 2) tiżdied is-sentenza li ġejja mal-punt (d):
“'ħaddiem mobbli’ għandha tinkludi wkoll 
kwalunkwe persuna li ma tkunx marbuta 
ma’ xi ħadd li jħaddimha b’kuntratt tax-
xogħol inkella b’xi tip ieħor ta’ relazzjoni 
ġerarika tax-xogħol, iżda:

“'ħaddiem mobbli’ għandha tinkludi wkoll 
kwalunkwe persuna li ma tkunx marbuta 
ma’ xi ħadd li jħaddimha b’kuntratt tax-
xogħol inkella b’xi tip ieħor ta’ relazzjoni 
ġerarika tax-xogħol, iżda:

li m’għandhiex il-libertà torganizza l-
attivitajiet ta’ xogħol rilevanti;

li m’għandhiex il-libertà torganizza l-
attivitajiet ta’ xogħol rilevanti, u/jew

li l-introjtu tagħha ma jiddependix 
direttament fuq il-profitti;

li l-introjtu tagħha ma jiddependix 
direttament fuq il-profitti, u/jew

li m’għandhiex il-libertà, individwalment 
inkella permezz ta’ kooperattiva bejn 
sewwieqa li jaħdmu għal rashom, li jkollha 
relazzjonijiet kummerċjali ma’ diversi 
klijenti.”

li m’għandhiex il-libertà, individwalment 
inkella permezz ta’ kooperattiva bejn 
sewwieqa li jaħdmu għal rashom, li jkollha 
relazzjonijiet kummerċjali ma’ diversi 
klijenti.”

Or. el

Ġustifikazzjoni
Din il-formulazzjoni tat-test għandha l-vantaġġ li ma teskludi l-ebda każ fid-definizzjoni u li 
tkopri b’mod aktar komprensiv il-kwistjoni tal-impjiegi fittizji. 

Emenda 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt b 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“'ħaddiem mobbli’ għandha tinkludi wkoll 
kwalunkwe persuna li ma tkunx marbuta 

“'ħaddiem mobbli’ għandha tinkludi wkoll 
kwalunkwe persuna li ma tkunx marbuta 
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ma’ xi ħadd li jħaddimha b’kuntratt tax-
xogħol inkella b’xi tip ieħor ta’ relazzjoni 
ġerarika tax-xogħol, iżda: 

ma’ xi ħadd li jħaddimha b’kuntratt tax-
xogħol inkella b’xi tip ieħor ta’ relazzjoni 
ġerarkika tax-xogħol, iżda li tissodisfa 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

li m’għandhiex il-libertà torganizza l-
attivitajiet ta’ xogħol rilevanti;

i. li hija subordinata għal impriża 
utilizzanti: li m’għandhiex il-libertà 
torganizza l-post u l-ħin tax-xogħol 
tagħha u l-attivitajiet ta’ xogħol rilevanti 
jew li għandha tissottometti ruħha għal 
ordnijiet u istruzzjonijiet ta’ parti oħra fit-
twettiq tax-xogħol;

li l-introjtu tagħha ma jiddependix 
direttament fuq il-profitti;

ii. li l-introjtu tagħha ma jiddependix 
direttament fuq il-profitti, u li hija 
ekonomikament, finanzjarjament u 
soċjalment dipendenti mix-xogħol li jsir 
għal u minn impriża li hija proprjetà ta’ 
xi ħadd ieħor; li tirċievi dan li ġej: ħlas 
perjodiku ta’ rimunerazzjoni, u dan 
jikkostitwixxi l-uniku sors jew is-sors 
prinċipali ta’ dħul tal-ħaddiem; ħlas in 
natura, bħal ikel, akkomodazzjoni jew 
trasport; rikonoxximent ta’ intitolament 
bħal mistrieħ fil-ġimgħa u btala fis-sena; 
ħlas mill-parti li titlob ix-xogħol għal 
trasport li jsir mill-ħaddiem sabiex iwettax 
ix-xogħol;

li m’għandhiex il-libertà, individwalment 
inkella permezz ta’ kooperattiva bejn 
sewwieqa li jaħdmu għal rashom, li jkollha 
relazzjonijiet kummerċjali ma’ diversi 
klijenti.”

iii. li m’għandhiex il-libertà, 
individwalment inkella permezz ta’ 
kooperattiva bejn sewwieqa li jaħdmu għal 
rashom, li jkollha relazzjonijiet 
kummerċjali ma’ diversi klijenti.”

iii a. li x-xogħol tagħha jixbah ħafna dak 
preċedenti li jkun twettaq għall-istess 
kuntrattur;
iii b. li x-xogħol tagħha jimplika l-
forniment ta’ għodda, materjal u 
makkinarju mill-persuna li tirrikjedi li jsir 
ix-xogħol;
iii c. li ma tiddisponix mill-karozza li 
tuża, kemm bħala proprjetarja kif ukoll 
permezz ta’ kiri.
Biex jiġi ġġustifikat status ta’ persuna li 
taħdem għal rasha, l-oneru tal-prova 
jaqa’ fil-każijiet kollha fuq il-persuna li
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taħdem għal rasha.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun effikaċi, id-definizzjoni tal-ħaddiema li mhux tassew jaħdmu għal rashom għandha 
tiġi msaħħa u ma tħalli l-ebda spazju għall-frodi maħsuba biex ħaddiema jduru mal-liġi. Dan 
għandu jiskoraġġixxi tali prattiki.

Amendement 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt c 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

c) il-punt (e) huwa mħassar. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tinżamm id-definizzjoni mogħtija ta’ dawk li jaħdmu għal rashom. Dan l-
att għandu l-għan li jinkludihom f’dispożizzjonijiet dwar il-ħinijiet tax-xogħol.

Amendement 75
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt c 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

c) il-punt (e) huwa mħassar. imħassar

Or. pt
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Amendement 76
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt c 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

c) il-punt (e) huwa mħassar. c) il-punt (e) għandu jinbidel b'dan li ġej:
'sewwieq li jaħdem għal rasu' tfisser 
kwalunkwe persuna:
i. li għandha bħala xogħol ewlieni t-
trasport ta' passiġġieri jew merkanzija bit-
triq għal persuni oħra fl-ambitu tas-sens 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, koperta 
b’liċenzja Komunitarja jew bi kwalunkwe  
awtorizzazzjoni professjonali oħra għat-
twettiq tat-trasport imsemmi aktar 'il fuq 
(b’hekk tinżamm ir-referenza għal-liċenza 
Komunitarja u l-awtorizzazzjoni 
professjonali); 
ii. li għandha d-dritt taħdem għal rasha u 
li mhijiex marbuta ma' xi ħadd li 
jħaddimha b'kuntratt tax-xogħol inkella 
b'xi tip ieħor ta' relazzjoni ġerarkika tax-
xogħol;
iii. li mhijiex subordinata għal impriża 
utilizzanti: li għandha l-libertà torganizza 
l-post u l-ħin tax-xogħol tagħha u l-
attivitajiet ta’ xogħol rilevanti jew li 
m’għandhiex għalfejn tissottometti ruħha 
għal ordnijiet u istruzzjonijiet ta’ parti 
oħra fit-twettiq tax-xogħol;
iv. li l-introjtu tagħha ma jiddependix 
direttament mill-profitti, u li mhijiex 
ekonomikament, finanzjarjament u 
soċjalment indipendenti mix-xogħol li jsir 
għal u minn impriża li hija proprjetà ta’ 
xi ħadd ieħor; li ma tirċievi l-ebda wieħed 
minn dawn li ġejjin: ħlas perjodiku ta’ 
rimunerazzjoni, u dan jikkostitwixxi l-
uniku sors jew is-sors prinċipali ta’ dħul 
tal-ħaddiem; ħlas in natura, bħal ikel, 
akkomodazzjoni jew trasport;
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rikonoxximent ta’ intitolament bħal 
mistrieħ fil-ġimgħa u btala fis-sena; ħlas 
mill-parti li titlob ix-xogħol għal trasport 
li jsir mill-ħaddiem sabiex iwettax ix-
xogħol;
v. li għandha l-libertà, individwalment 
inkella permezz ta’ kooperattiva bejn 
sewwieqa li jaħdmu għal rashom, li 
jkollha relazzjonijiet kummerċjali ma’ 
diversi klijenti;
vi. li xogħolha huwa differenti minn dak 
imwettaq qabel għall-istess imprenditur.
Biex jiġi ġġustifikat status ta’ persuna li 
taħdem għal rasha, l-oneru tal-prova 
jaqa’ fil-każijiet kollha fuq il-persuna li 
taħdem għal rasha.”

Or. en

Amendement 77
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt c 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

c) il-punt (e) huwa mħassar. c) il-punt (e) għandu jinbidel b'dan li ġej:
"e) 'sewwieq li jaħdem għal rasu' tfisser 
kwalunkwe persuna:

i. li għandha bħala xogħol ewlieni t-
trasport ta' passiġġieri jew merkanzija bit-
triq għal persuni oħra fl-ambitu tas-sens 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, koperta 
b’liċenzja Komunitarja jew bi kwalunkwe 
awtorizzazzjoni professjonali oħra għat-
twettiq tat-trasport imsemmi aktar 'il fuq;  
ii. li għandha d-dritt taħdem għal rasha u 
li mhijiex marbuta ma' xi ħadd li 
jħaddimha b'kuntratt tax-xogħol inkella 
b'xi tip ta' relazzjoni ġerarkika tax-
xogħol;  
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iii. li mhijiex subordinata għal impriża 
utilizzanti; 

iv. li għandha l-libertà li torganizza 
attivitajiet tax-xogħol rilevanti mingħajr 
is-superviżjoni diretta tal-klijent;
v. li l-introjtu tagħha jiddependi 
direttament mill-profitti;

vi. li ma tirċievi l-ebda dritt ta' impjieg 
bħal ħlas perjodiku ta' rinumerazzjoni, 
ħlas in natura, rikonoxximent ta' drittijiet 
bħal mistrieħ kull ġimgħa u vaganzi 
annwali mħallsa minn xi impriża jew 
parti kontraenti oħra, u 
vii. li għandha l-libertà, individwalment 
inkella permezz ta’ kooperattiva bejn 
sewwieqa li jaħdmu għal rashom, li 
jkollha relazzjonijiet kummerċjali ma’ 
diversi klijenti.
Għall-finijiet ta' din id-direttiva, dawk is-
sewwieqa li ma jissodisfawx dawn il-
kriterji għandhom jaqgħu taħt l-istess 
obbligi u jibbenefikaw mill-istess drittijiet 
stipulati permezz ta' din id-direttiva għall-
ħaddiema mobbli;"

Or. en

Amendement 78
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt c 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

c) il-punt (e) huwa mħassar. imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni
Sabiex tiġi żgurata s-sigurtà fit-toroq u tiġi protetta s-saħħa tas-sewwieqa, id-Direttiva 
2002/15/KE għandha tibqa' tapplika għas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom. Fil-qasam tas-
sigurtà fit-toroq u għall-utenti l-oħra tat-toroq, ma jimpurtax li sewwieq ta' vettura tqila 
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għajjien ikunx jaħdem għal rasu jew le. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 
561/2006 mhumiex biżżejjed. Dawn jirregolamentaw id-dewmien ta' sewqan massimu, il-ħin 
ta' waqfien u l-perjodi minimi ta' serħan iżda mhux id-dewmien massimu ta' xogħol. Ir-
regolamentazzjoni unikament tal-ħaddiema ''foloz'' li jaħdmu għal rashom tobbliga li ssir 
distinzjoni kontinwa bejn il-ħaddiema li jaħdmu għal rashom ''foloz'' u ''veri'', u dan jagħti l-
opportunità li wieħed idur mar-regoli biex jużahom għall-iskopijiet tiegħu. 

Amendement 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt d 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

d) il-punt (f) għandu jinbidel b'dan li ġej: imħassar
"f) "(f) ‘persuna li twettaq attivitajiet 
mobbli tat-trasport fit-triq’ għandha 
tfisser kwalunkwe ħaddiem mobbli li 
jwettaq attivitajiet bħal dawn;”

Or. en
Ġustifikazzjoni

Ħaddiema li jaħdmu għal rashom għandhom ikunu koperti minn din id-direttiva.

Amendement 80
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt d 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

d) il-punt (f) għandu jinbidel b'dan li ġej: imħassar
"f) "(f) ‘persuna li twettaq attivitajiet 
mobbli tat-trasport fit-triq’ għandha 
tfisser kwalunkwe ħaddiem mobbli li 
jwettaq attivitajiet bħal dawn;”

Or. pt
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Amendement 81
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt d 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

"f) "f) ‘persuna li twettaq attivitajiet mobbli 
tat-trasport fit-triq’ għandha tfisser 
kwalunkwe ħaddiem mobbli li jwettaq 
attivitajiet bħal dawn;”

"f) ‘persuna li twettaq attivitajiet mobbli 
tat-trasport fit-triq’ għandha tfisser 
kwalunkwe ħaddiem mobbli jew sewwieq 
indipendenti li jwettaq attivitajiet bħal 
dawn;”

Or. de
Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata s-sigurtà fit-toroq u tiġi protetta s-saħħa tas-sewwieqa, id-Direttiva 
2002/15/KE għandha tibqa' tapplika għas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom. Fil-qasam tas-
sigurtà fit-toroq u għall-utenti l-oħra tat-toroq, ma jimpurtax li sewwieq ta' vettura tqila 
għajjien ikunx jaħdem għal rasu jew le. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 
561/2006 mhumiex biżżejjed. Dawn jirregolamentaw id-dewmien ta' sewqan massimu, il-ħin 
ta' waqfien u l-perjodi minimi ta' serħan iżda mhux id-dewmien massimu ta' xogħol. Ir-
regolamentazzjoni unikament tal-ħaddiema ''foloz'' li jaħdmu għal rashom tobbliga li ssir 
distinzjoni kontinwa bejn il-ħaddiema li jaħdmu għal rashom ''foloz'' u ''veri'', u dan jagħti l-
opportunità li wieħed idur mar-regoli biex jużahom għall-iskopijiet tiegħu. 

Amendement 82
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt e 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

"e) il-punt (i) huwa sostitwit b'dan li ġej: imħassar
"i) ‘xogħol ta’ billejl’ għandha tfisser 
xogħol matul perjodu ta’ xogħol li 
jinkludi għallinqas sagħtejn xogħol matul 
il-lejl.”
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Or. pt

Amendement 83
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt e 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

"i) "i) ‘xogħol ta’ billejl’ għandha tfisser 
xogħol matul perjodu ta’ xogħol li jinkludi
għallinqas sagħtejn xogħol matul il-lejl.”

"i) ‘xogħol ta’ billejl’ għandha tfisser 
xogħol matul il-lejl u li jdum għallinqas 
siegħa.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ix-xogħol ta’ matul il-lejl huwa partikolarment iebes għall-persunal mobbli. Il-proposta tal-
Kummissjoni tfisser li x-xogħol ta’ billejl li jkun superjuri għal sagħtejn biss jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol ta’ billejl u rimunerat bħala tali. Armonizzazzjoni mar-regola 
minima ta’ sagħtejn ħin tax-xogħol applikabbli f’setturi oħra hija sproporzjonata mill-
perspettiva soċjali. 

Amendement 84
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt e 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

"e) il-punt (i) huwa sostitwit b'dan li ġej: imħassar
"i) “(i) ‘xogħol ta’ billejl’ għandha tfisser 
xogħol matul perjodu ta’ xogħol li 
jinkludi għallinqas sagħtejn xogħol matul 
il-lejl.”

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2002/15/KE għandha l-iskop li tipproteġi s-sigurtà u s-saħħa tas-sewwieqa bis-
saħħa ta’ dispożizzjonijiet minimi fir-rigward tal-ħinijiet tax-xogħol u t-tisħiħ tas-sigurtà. Il-
perjodu ta’ erba’ sigħat, li jikkorrispondi għad-definizzjoni tal-perjodu ta’ billejl mill-Istati 
Membri, diġà kien partikolarment qasir u l-frott ta’ kompromess negozjat. Fir-rigward tal-
objettivi tar-regolazzjoni ma tistax tiġi aċċettata deterjorazzjoni fil-kundizzjonijiet tal-
ħaddiema mobbli li tirriżulta mill-fatt li ma jibqgħux jitqiesu bħala xogħol ta’ billejl is-sigħat 
kollha maħduma matul dan il-perjodu ta' xogħol ta’ erba’ sigħat iżda biss attività ta’ aktar 
minn sagħtejn. 

Amendement 85
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt e 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

"e) il-punt (i) huwa sostitwit b'dan li ġej: imħassar
"i)  “(i) ‘xogħol ta’ billejl’ għandha tfisser 
xogħol matul perjodu ta’ xogħol li 
jinkludi għallinqas sagħtejn xogħol matul 
il-lejl.”

Or. el

Ġustifikazzjoni

Is-sostituzzjoni tal-definizzjoni inizjali ta' xogħol ta’ billejl iġġib magħha r-riskju 
konsiderevoli ta' ħaddiema li jiksru d-direttiva fi sforz biex jiżguraw li jaħdmu sigħat biżżejjed 
billejl sabiex jitħallsu għal xogħol ta’ billejl, li għalihom jirċievu aktar milli għal xogħol ta’ 
bi nhar. F’dawn iċ-ċirkostanzi, l-implimentazzjoni korretta tad-direttiva tkun fir-riskju, u l-
istess is-sigurtà fit-triq.  

Amendement 86
Liisa Jaakonsaari

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt e 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Amendement

"e) il-punt (i) huwa sostitwit b'dan li ġej: "e) il-punt (i) huwa sostitwit b'dan li ġej:
"i) “(i) ‘xogħol ta’ billejl’ għandha tfisser 
xogħol matul perjodu ta’ xogħol li jinkludi 
għallinqas sagħtejn xogħol matul il-lejl.”

"i) “(i) ‘xogħol ta’ billejl’ għandha tfisser 
xogħol matul perjodu ta’ xogħol li jinkludi 
għallinqas siegħa xogħol matul il-lejl.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li timmira biex iżżid il-flessibbiltà, fl-istess ħin tnaqqas 
sostanzjalment il-protezzjoni tal-ħaddiema fil-każ ta' xogħol ta’ billejl. Din l-emenda żżomm 
il-flessibilità meħtieġa u fl-istess ħin il-ħaddiema huma protetti biżżejjed.

Amendement 87
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt e 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

"e) il-punt (i) huwa sostitwit b'dan li ġej: "e) il-punt (i) huwa sostitwit b'dan li ġej: 
"i) ‘xogħol ta’ billejl’ għandha tfisser 
xogħol matul perjodu ta’ xogħol li jinkludi 
għallinqas sagħtejn xogħol matul il-lejl.”

"i) ‘xogħol ta’ billejl’ għandha tfisser 
xogħol matul perjodu ta’ bil-lejl.”

Or. el

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit ta' sagħtejn xogħol "matul il-lejl inaqqas il-protezzjoni tal-ħaddiema skont id-
Direttiva 2002/15/KE, Artikolu 7 (1), meta mqabbel mal-kliem tad-Direttiva li għadha fis-
seħħ sa issa. 
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Amendement 88
Veronica Lope Fontagné

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt e
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

"e) il-punt (i) huwa sostitwit b'dan li ġej: "e) il-punt (i) huwa sostitwit b'dan li ġej:
"i) "i) “(i) ‘xogħol ta’ billejl’ għandha 
tfisser xogħol matul perjodu ta’ xogħol li 
jinkludi għallinqas sagħtejn xogħol matul 
il-lejl.”

Ma tikkonċernax il-verżjoni Maltija

Or. es

Ġustifikazzjoni
Ma tikkonċernax il-verżjoni Maltija

Amendement 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 4 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

3a) Mal-Artikolu 4 jidħol punt ġdid (ba):
"ba) il-perjodu fiss ta' ħin tax-xogħol 
imsemmi fl-Artikolu 3 (a)(2) għandu jkun 
ta' siegħa  fil-ġimgħa."

Or. en

Ġustifikazzjoni
Sabiex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi fuq is-sewwieqa li jaħdmu għal rashom, dawn 
jistgħu jikkalkulaw perjodu fiss ta' ħin tax-xogħol għall-attivitajiet imsemmija fil-punti iii, iv u 
v. Dan il-perjodu jikkorrispondi għal siegħa fil-ġimgħa bħala medja.
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Emenda 90
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 4 – punt 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a.  Jiżdied il-punt (ba) li ġej mal-Artikolu 
4:
"ba) il-perjodu fiss ta' ħin tax-xogħol 
imsemmi fl-Artikolu 3(a)(2) għandu jkun 
ta' 3 siegħat  fil-ġimgħa."

Or. it

Ġustifikazzjoni
Ikun tajjeb li jiddaħħlu  fil-kalkolu tal-ħin fiss  ta' xogħol previsti mill-Artiklu 3(a)(1) (iii), (iv) 
u (v), kif  previst fl-istess Artikolu fis-subpunt 2. L-operazzjonijiet ta' tagħbija/ħatt, il-perjodi 
ta' disponibilità", it-tindif u l-manutenzjoni tal-vetturi filfatt jikkostitwixxu attivitajiet ta' ħafna 
taħbit u jista' jkollhom impatt fuq is-sikurezza tat-trasport u l-protezzjoni soċjali tal-
ħaddiema. Kompiti ta' xeħta amministrattiva jkomplu jiġu esklużi, kif previst mid-Direttiva.

Emenda 91
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 4 – punt 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jiżdied il-punt b(a) li ġej mal-Artikolu 
4:
"b(a) il-perjodu fiss ta' ħin ta' xogħol 
imsemmi fl-Artikolu 3 (a) subpunt 2, 
għandu jkun ta' 3 siegħat  fil-ġimgħa."

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ikun  Ikun tajjeb li jiddaħħlu  fil-kalkolu tal-ħin fiss  ta' xogħol previsti mill-Artiklu 3(a)(1) 
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(iii), (iv) u (v), kif  previst fl-istess Artikolu fis-subpunt 2.   L-operazzjonijiet ta' tagħbija/ħatt, 
il-perjodi ta' disponibilità", it-tindif u l-manutenzjoni tal-vetturi filfatt jikkostitwixxu 
attivitajiet ta' ħafna taħbit u jista' jkollhom impatt fuq is-sikurezza tat-trasport u l-protezzjoni 
soċjali tal-ħaddiema. Kompiti ta' xeħta amministrattiva jkomplu jiġu esklużi, kif previst mid-
Direttiva. Kompiti ta' xeħta amministrattiva jkomplu jiġu esklużi, kif previst mid-direttiva.

Emenda 92
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 5(1), ir-referenza għar-
“Regolament (KEE) Nru 3820/85” tinbidel 
b'referenza għar-“Regolament (KE) 
Nru 561/2006”.

a) Fl-Artikolu 5(1), ir-referenza għar-
“Regolament (KEE) Nru 3820/85” tinbidel 
b'referenza għar-“Regolament (KE) 
Nru 561/2006”. 

b) jiżdied is-subpragrafu li ġej:
'Dan il-perjodu għandu jitqies għall-
finijiet ta’ paga.'

Or. pt

Emenda 93
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 6, ir-referenza għar-
“Regolament (KEE) Nru 3820/85” tinbidel 
b'referenza għar-“Regolament (KE) 
Nru 561/2006”.

a) Fl-Artikolu 6, ir-referenza għar-
“Regolament (KEE) Nru 3820/85” tinbidel 
b'referenza għar-“Regolament (KE) 
Nru 561/2006”.

b) jiżdied is-subpragrafu li ġej:
'Dan il-perjodu għandu jitqies għall-
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finijiet ta’ paga.'

Or. pt

Emenda 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5 a (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Paragrafu 9 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a) L-Artikolu 9(b) huwa emendat kif ġej: 
"b) bla ħsara għall-Artikolu 2 (1), il-ħin 
tax-xogħol tal-ħaddiema mobbli jiġi 
reġistrat. Ir-rekords jinżammu sa talanqas 
sena wara li jintemm il-perjodu li jkopru. 
Min inħaddem huwa responsabbli sabiex 
jirreġstra l-ħin tax-xogħol tal-ħaddiema 
mobbli.   Meta jintalab, min iħaddem 
huwa obbligat li jagħti lill-ħaddiema 
mobbli kopja tar-rekords tas-sigħat li 
nħadmu."

Or. en
Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrigwarda biss lill-impjegati. Huma jridu jirreġistraw l-attivitajiet kollha li 
tkopri din id-direttiva. 

Emenda 95
Stephen Hughes

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5 b (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 9 – punt 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 b) Mal-Artikolu 9 jidħol punt ġdid c):
"c) il-ħin tax-xogħol ta' sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom jiġi reġistrat skont 
id-dispożizzjionijiet tar-Regolament 
(KEE) Nru 3821/85. Ir-rekords jinżammu  



AM\805249MT.doc 51/64 PE431.178v02-00

MT

sa  talanqas sena wara li jintemm il-
perjodu li jkopru."

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-attivitajiet tas-sewwieqa rigward tagħbija, ħatt u għanjuna lill-passiġġiera meta jitilgħu u 
jinżlu mill-vettura diġà suppost jiġu rrikordjati fit-takografu bħala "xogħol ieħor" skont ir-
Regolament(KEE) 3821/85, li jimponi wkoll li dawn ir-rekord  jinżammu għal 365 ġurnata. 
Għall-iskop tal-implimentazzjoni tad-direttiva u l-verifika tal-ħin tax-xogħol ta' sewwieqa 
indipendenti, mhux meħtieġ li jintalbu jirreġistraw u jżommu fuq karta separata is-sigħat tax-
xogħol tagħhom. Din id-dispożizzjoni tkun piż amministrattiv inutli.

Emenda 96
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
sistema ta’ monitoraġġ u kontrolli xierqa u 
regolari, sabiex jiggarantixxu l-
implimentazzjoni korretta u konsistenti tar-
regoli li jinsabu f’din id-Direttiva. 
Għandhom jiżguraw li l-korpi nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tad-Direttiva 
jkollhom għadd xieraq ta’ spetturi 
kkwalifikati u li dawn il-korpi jieħdu 
kwalunkwe miżuri li jistgħu ikunu 
meħtieġa.

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
sistema ta’ monitoraġġ xierqa sabiex 
jiggarantixxu l-implimentazzjoni korretta u 
konsistenti tar-regoli li jinsabu f’din id-
Direttiva.

Or. de
Ġustifikazzjoni

Huwa biżżejjed li l-Istati Membri jintalbu japplikaw tajjeb id-Direttiva. Skont il-prinċipju tas-
sussidjarità jridu jkunu huma li jagħżlu kif se jimxu. 



PE431.178v02-00 52/64 AM\805249MT.doc

MT

Emenda 97
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
sistema ta’ monitoraġġ u kontrolli xierqa
u regolari, sabiex jiggarantixxu l-
implimentazzjoni korretta u konsistenti tar-
regoli li jinsabu f’din id-Direttiva. 
Għandhom jiżguraw li l-korpi nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tad-Direttiva 
jkollhom għadd xieraq ta’ spetturi 
kkwalifikati u li dawn il-korpi jieħdu 
kwalunkwe miżuri li jistgħu ikunu 
meħtieġa.

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
kontrolli xierqa u mhux diskriminatorji
sabiex jiggarantixxu l-implimentazzjoni 
korretta u konsistenti tar-regoli li jinsabu 
f’din id-Direttiva. Għandhom jiżguraw li l-
korpi nazzjonali responsabbli għall-
infurzar tad-Direttiva jkollhom persunal 
kkwalifikat u li jieħu  miżuri li jistgħu 
ikunu meħtieġa.

Or. en

Emenda 98
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
sistema ta’ monitoraġġ u kontrolli xierqa
u regolari, sabiex jiggarantixxu l-
implimentazzjoni korretta u konsistenti tar-
regoli li jinsabu f’din id-Direttiva. 
Għandhom jiżguraw li l-korpi nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tad-Direttiva 
jkollhom għadd xieraq ta’ spetturi 
kkwalifikati u li dawn il-korpi jieħdu 
kwalunkwe miżuri li jistgħu ikunu 
meħtieġa.

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
kontrolli xierqa u mhux diskriminatorji, 
sabiex jiggarantixxu l-implimentazzjoni 
korretta u konsistenti tar-regoli li jinsabu 
f’din id-Direttiva. Għandhom jiżguraw li l-
korpi nazzjonali responsabbli għall-
infurzar tad-Direttiva jkollhom persunal 
kkwalifikat u li jieħu  miżuri li jistgħu 
ikunu meħtieġa. Il-fatt li l-kontrolli jolqtu 
l-aktar lis-sewwieqa u l-vetturi ta' pajjiżi li 
fil-prattika bosta drabi kienu ħatja ta' 
infrazzjonijiet ta' din id-Direttiva ma 
jikkostitwixxix diskriminazzjoni.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk fil-prattika l-fatti juru li s-sewwieqa ta' ċerti pajjiżi bosta drabi jkunu ħatja ta' ksur ta' 
din id-direttiva, il-pulizija għandha tkun awtorizzata li tkompli tikkontrolla aktar ta' spiss ix-
xufiera u l-vetturi ta' dawn il-pajjiżi sabiex tiggarantixxi s-sikurezza fit-toroq.

Emenda 99
Liisa Jaakonsaari

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
sistema ta’ monitoraġġ u kontrolli xierqa u 
regolari, sabiex jiggarantixxu l-
implimentazzjoni korretta u konsistenti tar-
regoli li jinsabu f’din id-Direttiva. 
Għandhom jiżguraw li l-korpi nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tad-Direttiva 
jkollhom għadd xieraq ta’ spetturi 
kkwalifikati u li dawn il-korpi jieħdu 
kwalunkwe miżuri li jistgħu ikunu 
meħtieġa.

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
sistema ta’ monitoraġġ u kontrolli xierqa u 
regolari, sabiex jiggarantixxu l-
implimentazzjoni korretta u konsistenti tar-
regoli li jinsabu f’din id-Direttiva. Barra 
minn hekk, jekk ir-regoli dwar is-sigħat 
ta' sewqan u dwar il-perjodi ta' serħan 
stipulati fir-Regolament (KE) Nru 
561/2006 jinkisru b'mod li r-regoli dwar 
is-sigħat tax-xogħol jiġu miksura wkoll, l-
Istati Membri għandhom, mingħajr 
eċċezzjoni, jimmoniterjaw u jinfurzaw ir-
regoli dwar il-ħinijiet tax-xogħol. Barra 
minn hekk, għandhom jiżguraw li l-korpi 
nazzjonali responsabbli għall-infurzar tad-
Direttiva jkollhom għadd xieraq ta’ spetturi 
kwalifikati u li dawn il-korpi jieħdu 
kwalunkwe miżuri li jistgħu ikunu 
meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment m'hemm l-ebda rabta bejn l-infurzar tas-sigħat tas-sewqan u l-perjodi ta' serħan 
u l-infurzar tas-sigħat tax-xogħol, għalkemm it-tnejn huma loġikament marbutin ma' xulxin. 
Minbarra s-sistema tas-soltu ta' verifika tas-sigħat tax-xogħol għandhom ikunu ċertament 
moniterjati u infurzati jekk ksur tar-regoli dwar is-sigħat tas-sewqan u l-perjodi ta' serħan li 
jinvolvi perjodi ta' sewqan relattivament eċċessivi jkun ifisser li awtomatikamen ir-regoli 
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dwar is-sigħat tax-xogħol jinkisru wkoll.

Emenda 100
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
sistema ta’ monitoraġġ u kontrolli xierqa u 
regolari, sabiex jiggarantixxu l-
implimentazzjoni korretta u konsistenti tar-
regoli li jinsabu f’din id-Direttiva. 
Għandhom jiżguraw li l-korpi nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tad-Direttiva 
jkollhom għadd xieraq ta’ spetturi 
kkwalifikati u li dawn il-korpi jieħdu 
kwalunkwe miżuri li jistgħu ikunu 
meħtieġa.

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
sistema ta’ monitoraġġ u kontrolli xierqa u 
regolari, sabiex jiggarantixxu t-
trażpożizzjoni u l-implimentazzjoni 
korretta u konsistenti tar-regoli li jinsabu 
f’din id-Direttiva. Għandhom jiżguraw li l-
korpi nazzjonali responsabbli għall-
infurzar tad-Direttiva jkollhom għadd 
xieraq ta’ spetturi kkwalifikati u li dawn il-
korpi jieħdu kwalunkwe miżuri li jistgħu 
ikunu meħtieġa. Id-Direttiva 2002/15/KE 
diġà tistabbilixxi rekwiżiti minimi, 
minħabba li t-traspożizzjoni u l-
implimentazzjoni tagħha m’għandhomx 
iwasslu għal livell aktar baxx ta’ 
protezzjoni għall-ħaddiema jew inqas 
konformità ma’ kundizzjonijiet aktar 
favorevoli stabbiliti f'leġiżlazzjoni dwar l-
impjieg jew fi-ftehim kollettiv fi Stati 
Membri individwali;

Or. pt

Emenda 101
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
sistema ta’ monitoraġġ u kontrolli xierqa u 
regolari, sabiex jiggarantixxu l-
implimentazzjoni korretta u konsistenti tar-
regoli li jinsabu f’din id-Direttiva. 
Għandhom jiżguraw li l-korpi nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tad-Direttiva 
jkollhom għadd xieraq ta’ spetturi 
kkwalifikati u li dawn il-korpi jieħdu 
kwalunkwe miżuri li jistgħu ikunu
meħtieġa.

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
sistema ta’ monitoraġġ u kontrolli xierqa u 
regolari, sabiex jiggarantixxu l-
implimentazzjoni korretta u konsistenti tar-
regoli li jinsabu f’din id-Direttiva. 
Għandhom jiżguraw li l-korpi nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tad-Direttiva 
jkollhom għadd xieraq ta’ spetturi 
kkwalifikati u li dawn il-korpi jieħdu 
kwalunkwe miżuri li jistgħu ikunu 
meħtieġa.

(1a) Sewwieqa li jaħdmu għal rashom 
jiddawnlowdjaw l-informazzjoni minn fuq 
it-diskett tat-takografu  tagħhom mhux 
anqas minn kull tliet ġimgħat u 
jżommuha fis-sede tal-impriża tagħhom.
(1b) L-informazzjoni rrikordjata u d-
disketts għandhom jiżammu talanqas sena 
mid-data minn meta intużaw l-aħħar.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-idea li jiġu armonizzati l-istandards applikabbli għal sewwieqa impjegati u dawk li jaħdmu 
għal rashom hija prirekwiżit sabiex tiġi garantita l-ekwità u sabiex ikunu jistgħu jsiru 
kontrolli preċiżi fis-sede ta' impriżi indipendenti skont ir-Regolamenti 3821/85 u 1360/2002.

Emenda 102
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
sistema ta’ monitoraġġ u kontrolli xierqa u 
regolari, sabiex jiggarantixxu l-
implimentazzjoni korretta u konsistenti tar-
regoli li jinsabu f’din id-Direttiva. 

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw
sistema ta’ monitoraġġ u kontrolli xierqa u 
regolari, inkluża koperazzjoni 
multilaterali, sabiex jiggarantixxu l-
implimentazzjoni korretta u konsistenti tar-
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Għandhom jiżguraw li l-korpi nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tad-Direttiva 
jkollhom għadd xieraq ta’ spetturi 
kkwalifikati u li dawn il-korpi jieħdu 
kwalunkwe miżuri li jistgħu ikunu 
meħtieġa.

regoli li jinsabu f’din id-Direttiva. 
Għandhom jiżguraw li l-korpi nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tad-Direttiva 
jkollhom għadd xieraq ta’ spetturi 
kkwalifikati u li dawn il-korpi jieħdu 
kwalunkwe miżuri li jistgħu ikunu 
meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-implimentazzjoni ta' koperazzjoni multilaterali, jiġifieri bejn il-Ministeri tax-Xogħol, tat-
Trasport u tat-Taxxi, tkun tista' tippermetti l-identifikazzjoni aħjar ta' sewwieq li jaħdmu għal 
rashom foloz. 

Emenda 103
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – punt 1 a (ġdid) 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a (ĠDID)– paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 A. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-
frekwenzi u l-modalitajiet tal-monitoraġġ 
u l-kontrolli msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'analoġija mal-kontrolli dwar il-ħinijiet tal-perjodi ta' sewqan u mistrieħ, għandu jkun 
hemm qafas ta' ħidma Komunitarju li jistipula kif u kemm-il darba għandhom jitwettqu l-
kontrolli dwar il-ħin tax-xogħol. Att delegat skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-UE hu strument xieraq għal dan il-għan.
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Emenda 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni d-dettalji 
tal-arranġamenti ta’ monitoraġġ u 
kontroll stabbiliti.

2. L-Istati Membri għandhom iħejju 
statistika dwar il-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1 u għandhom jirrapurtaw kull 
sentejn dwar din l-istatistika lill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom iżommu statistika dwar il-monitoraġġ u l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu preċedenti tal-Artikolu 11 u għandhom jgħadduhom lill-Kummissjoni.

Emenda 105
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-impriżi 
tat-trasport u l-ħaddiema mobbli jkollhom 
aċċess għall-informazzjoni, għajnuna u 
pariri fil-qasam tar-regoli dwar il-ħinijiet 
tax-xogħol u l-organizzazzjoni tax-xogħol.

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-impriżi 
tat-trasport u l-ħaddiema mobbli jkollhom 
aċċess għall-informazzjoni, għajnuna u 
pariri fil-qasam tar-regoli dwar il-ħinijiet 
tax-xogħol u l-organizzazzjoni tax-xogħol.
L-Istati Membri għandhom jagħmlu li 
jistgħu biex jiġġieldu xogħol falz ta’ min 
jaħdem għal rasu u biex jiżguraw li 
ħaddiema ma jirrikorrux għal għamliet 
ta’ kuntratti prekarji fil-każ ta’ xogħol 
permanenti.

Or. pt
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Emenda 106
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-impriżi 
tat-trasport u l-ħaddiema mobbli jkollhom 
aċċess għall-informazzjoni, għajnuna u 
pariri fil-qasam tar-regoli dwar il-ħinijiet 
tax-xogħol u l-organizzazzjoni tax-xogħol.

3. L-Istati Membri, b'koperazzjoni mill-
qrib mal-imsieħba soċjali, għandhom 
jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-
impriżi tat-trasport u l-ħaddiema mobbli 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni, 
għajnuna u pariri fil-qasam tar-regoli dwar 
il-ħinijiet tax-xogħol u l-organizzazzjoni 
tax-xogħol.

Or. el
Ġustifikazzjoni

Il-kontribuzzjoni tal-imsieħba soċjali hija importanti ħafna sabiex tiżgura l-effikaċja tal-
proċedura ta' informazzjoni li għandha twassal sabiex -min iħaddem u ħaddiema jirrispettaw 
id-direttiva hekk li tkun garantita implimentażzzjoni korretta.

Emenda 107
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom, permezz tal-
adozzjoni ta’ sistemi effikaċi ta’ skambju 
tal-informazzjoni, it-titjib tal-aċċess għall-
informazzjoni u l-promozzjoni tal-
iskambju tal-informazzjoni u l-aqwa
prattiki fl-infurzar tar-regoli dwar il-ħinijiet 
tax-xogħol.

a) biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom, permezz tal-
adozzjoni ta’ sistemi effikaċi ta’ skambju 
tal-informazzjoni, it-titjib tal-aċċess għall-
informazzjoni u l-promozzjoni tal-
iskambju tal-informazzjoni u l-aħjar
prattiki fl-infurzar tar-regoli dwar il-ħinijiet 
tax-xogħol.

Or. en
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Emenda 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Jiddaħħal l-Artikolu 11b li ġej:
"Artikolu 11b
Infrazzjonijiet
Nuqqas ta' konformità mad-
definizzjonijiet fl-Artikolu 3(d) u 3(e) ta' 
din id-Direttiva jkun meqjus bħala 
"infrazzjoni l-aktar serja" u jkun 
għalhekk suġġett għad-dispożizzjionijiet 
kollha tar-Regolament (KE) Nru 
1071/2009 li jirrigwardaw dawn it-tip ta' 
infrazzjonijiet. 
Nuqqas ta' konformità minn impriża 
kunsinjatur, speditur, tour operator, 
kuntrattur prinċipali tat-trasport, 
subkuntrattur jew aġenżija li timpjega 
sewwieqa, mad-definizzjonijiet kif 
imsemmija fl-Artikolu 3 (d) u (e) ta' din 
id-Direttiva jkun meqjus bħala 
"infrazzjoni l-aktar serja" u jkun 
għalhekk suġġett għad-dispożizzjionijiet 
kollha tar-Regolament (KE) Nru 
1071/2009 li jirrigwardaw dawn it-tip ta' 
infrazzjonijiet."

Or. en

Ġustifikazzjoni
Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 rigward infrazzjionijiet gravi 
jippreċiżaw li infrazzjoni minn fost "l-infrazzjonuijiet l-aktar gravi" tirriżulta fit-telf ta' 
reputazzjioni tajba (Premessi 9 u 24, Artikolu 6 2/b), sospensjoni jew irtirar tal-liċenzja 
(Artikol 13 / 3 , li tinqara b'referenza wkoll għall-Artikolu 3) u kitba fir-rekords elettroniċi 
nazzjonali tal-Istati Membri (reġistru transkonfinali tal-infrazzjonijiet l-aktar serji) (Artikolu 
16 / 1, it-2 inċiż  u l-Artikolu 16 /2e)).
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Amendement 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 b (ġdid) 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

(6b) Jiddaħħal l-Artikolu 12a li ġej: 
'Artikolu 12a
Responsabilità ta' impriżi tat-trasport
1. L-impriżi tat-trasport ma jistgħux 
iħallsu lis-sewwieqa li jimpjegaw  jew li 
jkunu għad-dispożizzjoni tagħhom għad-
distanzi li jivvjaġġaw jew/u għall-volum 
ta' merkanzija li jġorru, la bħala bonus u 
lanqas bħala suppliment għall-paga, jekk 
ħlas bħal dan jista' jikkomprometti s-
sikurezza tat-toroq u/jew jinkuraġġixxi 
ksur ta' din id-Direttiva.
2. L-impriżi, spedituri, tour operators, 
kuntratturi prinċipali tat-trasport, 
subkuntratturi jew aġenżiji li jimpjegaw 
sewwieqa għandhom jaraw li l-iskedi tal-
ħinijiet miftehma b'kuntratt jirrispettaw 
din id-Direttiva u li x-xogħol isir minn 
sewwieqa li tabilħaqq ikunu sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom."

Or. en

Ġustifikazzjoni
Billi l-klijent x'aktarx ikun jaf jekk hux jaħdem ma' sewwieqa li tabilħaqq ikun jew ma jkunx 
sewwieq ġenwien li jaħdem għal rasu, il-prinċipju ta' responsabilazzjoni konġunta jagħmel li 
l-klient ikun responsabbli jekk jaħdem ma' xiħadd li mhux veru jkun jaħdem għal rasu. Dan 
inaqqas l-inċentivi - fost impriżi tat-trasport - li jibdlu sewwieqa impjegati f'sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom, iwassal sabiex inaqqas il-feneomenu ta' sewwieqa li jaħdmu għal 
rashom mhux ġenwini, u jiżgura li r-responsabbilità tinqasam bejn is-sewwieq u l-
konsinjatur, hekk li r-responsabbiltà ma taqax kollha fuq is-sewwieq. (Huwa magħruf sew li 
bosta drabi sewwieqa li jaħdmu għal rashom ikunu mġiegħla jsiru sewwieqa li jaħdmu għal 
rashom b'ingann.)
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Amendement 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 c (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 12 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

6 c) Jiddaħħal l-Artikolu 12 b li ġej:
"Artikolu 12b
Eżerċizzju tad-delega
1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 
fl-Artikolu 11(1a) għal perjodu ta' sitt 
snin minn wara d-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel rapport dwar s-setgħat delegati sa 
mhux aktar tard minn sitt xhur mit-tmien 
ta' dan il-perjodu ta' sitt snin, flimkien 
ma' proposta leġiżlattiva (jekk ikun il-każ) 
sabiex jittawwal il-perjodu ta' 
delegazzjoni ta' setgħat.
2. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
3. Il-Kummissjoni għandha setgħa li 
tadotta atti delegati skont il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 12c u 
12d."

Or. en

Amendement 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 d (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 12 c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Amendement

(6d) Jiddaħħal l-Artikolu 12c li ġej:
Artikolu 12c
Revoka tad-delega
1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 11(1a) tista' tiġi revokata mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tniedi proċedura 
interna biex tiddeċiedi jekk tirrevokax is-
setgħa għandha timpenja ruħha li 
tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni filwaqt li tiddikjara s-
setgħat iddelegati li jistgħu jkunu suġġetti 
għal revoka.
3. Id-deċiżjoni għandha ssemmi r-
raġunijiet għar-revoka u ttemm d-delega 
ta' setgħat speċifikati f'din id-deċiżjoni. 
Din ikollha seħħ immedjat jew f'data 
aktar tard ippreċiżata f'din id-deċiżjoni. 
Din ma taffettwax il-validità tal-atti 
delegati li jkunu diġà fis-seħħ. Hija tiġi 
ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea."

Or. en

Amendement 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 e (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 12 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

6 e) Jiddaħħal l-Artikolu 12 b li ġej:
"Artikolu 12d
Oġġezzjonijiet għall-atti delegati
1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal xi att delegat fi 
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żmien tliet zhur min-notifika tiegħu. Fuq 
inizjatttiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill, dan il-perjodu jiġi estiż b' 
xahar,
2. Jekk, meta jiskadi dan il-perijodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, 
l-att delegat għandu jkun ippubblikat fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata 
hemmhekk.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill jagħmlu oġġezzjoni għal dan l-att 
delegat, dan ma jidħolx fis-seħħ. L-
istituzzjoni li tagħmel l-oġġezzjoni trid 
tagħti r-raġunijiet tagħha."

Or. en

Amendement 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 13 – Paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

8 a)  Jiżdied il-paragrafu 2 kif ġej mal-
Artikolu 13:
"2a Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodu u kontenut għar-rappurtar mill-
Istati Membri rigward xejriet ta' impjegar 
fis-settur tat-trasport tat-toroq  u r-
riperkussjonijiet tagħhom fuq il-
kompetizzjoni ħielsa, is-saħħa u s-
sikurezza fuq ix-xogħol u s-sikurezza tat-
toroq. Abbażi ta' dawn ir-rapporti, il-
Kummissjoni għandha tirraporta b'mod 
regolari lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
joħorġu rapport kull sentejn dwar dak 
spjegat hawn fuq.
Il-Kummissjoni għandha wkoll tagħti 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
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Kunsill (sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva) dwar miżuri li jittieħdu 
rigward il-frekwenza u l-modalitajiet ta' 
moniteraġġ u kontroll tal-ħinijiet tax-
xogħol."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni ta' sistema effikaċi u eżawrjenti għall-preżentazzjoni tar-rapporti 
tiggarantixxi implimentazzjoni aħjar tad-Direttiva   


