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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni
Bil-proposta għal Regolament, il-Kummissjoni trid tistabbilixxi qafas ċar għall-aċċess għas-
suq tas-servizzi portwarji; u ddaħħal regoli komuni dwar it-trasparenza finanzjarja u n-
nollijiet li għandhom jiġu applikati minn korpi maniġerjali jew fornituri ta' servizzi portwarji.

Il-punti ewlenin tal-proposta:
 Il-libertà ta' forniment tas-servizzi se tapplika għas-servizzi portwarji. 
 Servizzi ta' mmaniġġjar ta' merkanzija u terminals tal-passiġġieri huma eżentati mill-

ambitu tar-Regolament.
 Il-korp maniġerjali ta' impriża jista' jillimita n-numru ta' fornituri tas-servizzi, minħabba 

limitazzjonijiet ta' spazju fil-port jew fil-każ li jkun hemm l-obbligu ta' servizz pubbliku.
 L-introduzzjoni ta' obbligi ta' servizz pubbliku għal xi tipi ta' servizzi portwarji għadha 

possibbli.
 Id-drittijiet tal-impjegati għandhom ikunu mħarsa u l-Istati Membri għandu jkollhom il-

possibbiltà li jsaħħu aktar dawn id-drittijiet.
 L-introduzzjoni ta' aktar trasparenza għandha tgħin biex jiġu identifikati użu ħażin ta' 

fondi pubbliċi jew għajnuna  illegali mill-istat.
 Kull port għandu joħloq kumitat konsultattiv tal-utenti tal-port. 
 Jiġi introdott obbligu għall-korp maniġerjali tal-port biex jikkonsulta lill-partijiet 

interessati.
 L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-eżistenza ta' korp ta' sorveljanza indipendenti.

Parti mit-test tal-EMPL
Il-portijiet tal-UE jimpjegaw aktar minn 3 miljun ruħ (direttament u indirettament). It-tkabbir 
tal-produzzjoni portwarja huwa direttament marbut mal-ħolqien ta’ impjiegi fir-reġjuni tal-
madwar. 

Fil-proposta tal-Kummissjoni, il-partijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (EMPL) huma pjuttost limitati. Hemm ftit premessi dwar id-
drittijiet soċjali u ftit referenzi fl-artikoli, li fosthom l-Artikolu 10 huwa l-aktar wieħed 
interessanti għall-EMPL.

Pożizzjoni tar-rapporteur għal opinjoni
Ir-rapporteur għal opinjoni jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni. Is-saga tal-pakkeġġ dwar il-
portijiet issa ilha għaddejja għal 25 sena, minħabba ż-żewġ ċaħdiet mill-Parlament Ewropew 
fl-2001 u l-2004. Il-Komunikazzjoni tal-2007 dwar il-politika Ewropea tal-portijiet kienet 
soluzzjoni temporanja biex tindirizza xi kwistjonijiet pendenti dwar l-aċċess għas-suq tas-
servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja permezz ta' strumenti orizzontali u miżuri mhux 
vinkolanti. Madankollu, hemm il-ħtieġa ta' leġiżlazzjoni Ewropea, għax il-miżuri mhux 
vinkolanti kellhom impatt minimu jew ma kellhom l-ebda impatt u għax il-Qorti tal-Ġustizzja 
ġiet ikkonsultata b'mod regolari. Ir-rapporteur għal opinjoni jemmen li leġiżlazzjoni hija 
meħtieġa biex tinstab soluzzjoni għall-inċertezza ġuridika li tostakola t-tkabbir tal-portijiet 
tagħna.
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Hemm bżonn li nsibu bilanċ bejn il-protezzjoni soċjali, is-sopravivenza ekonomika tal-
fornituri tas-servizzi u l-kompetittività tal-portijiet. Barra minn dan, irridu nqisu d-dimensjoni 
internazzjonali tat-tbaħħir. Ir-rapporteur għal opinjoni jagħraf id-diffikultajiet, u jaħseb li l-
proposta tal-Kummissjoni tista' tkun pass fid-direzzjoni t-tajba. Peress li r-rapporteur għal 
opinjoni huwa favur l-approċċ tal-Kummissjoni, huwa jżomm l-opinjoni tiegħu pjuttost 
limitata.

Libertà tas-servizzi
Ir-rapporteur għal opinjoni jinsab sodisfatt bil-proposta tal-Kummissjoni biex tintroduċi l-
libertà tas-servizzi għas-servizzi portwarji f'test ġuridiku. Is-settur tas-servizzi portwarji huwa 
wieħed mill-ftit setturi fl-ekonomija tal-UE fejn għadhom jeżistu l-monopolji u d-drittijiet 
esklużivi. L-esperjenza f'setturi oħrajn uriet li l-ftuħ tas-suq verament jaħdem; joħloq l-
effiċjenza għax il-fornituri tas-servizzi huma obbligati joperaw aħjar biex jibqgħu fis-suq. Il-
ftuħ tas-swieq mhuwiex sinonimu ma' ġirja lejn l-iktar livell baxx; bil-maqlub, itejjeb l-
effiċjenza u jippermetti servizzi aħjar għall-konsumaturi u l-utenti aħħarin. Ir-rapporteur għal 
opinjoni mhux qed jipproponi bidliet fl-artikolu peress li jappoġġja t-test tal-Kummissjoni.

Is-salvagwardja tad-drittijiet tal-ħaddiema
Ir-rapporteur għal opinjoni jirrikonoxxi l-perikolu li jistgħu jiffaċċjaw il-ħaddiema waqt il-
ħidma tagħhom fiż-żona tal-port. Skont ir-rapporteur għal opinjoni huwa verament importanti 
li tkun żgurata s-sigurtà tal-ħaddiema fil-portijiet.
Il-proposta tal-Kummissjoni ma għandhiex taffettwa l-applikazzjoni tar-regoli soċjali u tax-
xogħol tal-Istati Membri. Il-liġi nazzjonali tibqa' fis-seħħ. Fir-rigward tat-trasferiment tal-
persunal, ir-rapporteur għal opinjoni huwa favur l-idea li t-trasferiment tal-persunal jibqa' jsir 
b'mod volontarju u li tiġi rispettata d-Direttiva 2001/23/KE.

Il-ħaddiema tal-portijiet
Il-Kummissjoni ddeċidiet li ma tressaqx leġiżlazzjoni dwar ir-reġimi tal-ħaddiema tal-portijiet 
fil-proposta tagħha. Madankollu, il-Kummissjoni se tiffaċilita l-Kumitat settorjali għad-
Djalogu Soċjali għall-portijiet fil-livell tal-Unjoni bil-forniment ta' appoġġ tekniku u 
amministrattiv. In-negozjati fi ħdan il-Kumitat diġà bdew. Ir-rapporteur għal opinjoni 
jirrispetta d-deċiżjoni tal-Kummissjoni u huwa tal-fehma li l-imsieħba soċjali għandu 
jkollhom opportunità biex joħorġu b'soluzzjoni dwar il-kwistjonijiet relatati mal-ħaddiema 
tal-portijiet. In-negozjati għandhom isiru f'atmosfera miftuħa u libera. Il-Kummissjoni qed 
tipprevedi rieżami fl-2016 li tevalwa l-funzjonament u l-progress tad-Djalogu Soċjali 
Ewropew għas-settur tal-portijiet. Ir-rapporteur għal opinjoni jaħseb li jekk ma jkunx intlaħaq 
ftehim sal-2016 il-Kummissjoni għandha tikkunsidra jekk proposta leġiżlattiva dwar dan is-
suġġett tkunx xierqa u, jekk ikun il-każ, għandha ssir proposta. Huwa importanti li jiġi nnutat 
li d-Djalogu Soċjali fil-livell tal-Unjoni jissupplimenta bla ma jissostitwixxi d-djalogu soċjali 
fil-livell nazzjonali, lokali u korporattiv.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-għan tal-Artikolu 56 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea huwa 
li jelimina r-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' 
forniment tas-servizzi fl-Unjoni. Skont l-
Artikolu 58 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dak l-
għan għandu jinkiseb fi ħdan il-qafas tad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu relatat mat-
trasport, b'mod aktar speċifiku l-
Artikolu 100 (2).

(5) L-għan tal-Artikolu 56 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea huwa 
li jelimina r-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' 
forniment tas-servizzi fl-Unjoni. Skont l-
Artikolu 58 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dan l-
għan għandu jinkiseb fi ħdan il-qafas tad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu relatat mat-
trasport, b'mod aktar speċifiku l-
Artikolu 100(2).

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5 a) L-istabbiliment tal-libertà ta' 
forniment tas-servizzi fil-portijiet itejjeb 
iċ-ċertezza ġuridika u għalhekk itejjeb 
ukoll l-effiċjenza u l-ħidma tal-portijiet u 
joħloq benefiċċji għall-portijiet, l-utenti 
tagħhom u l-Istati Membri. Iċ-ċertezza 
ġuridika għall-portijiet tinfluwenza wkoll 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema 
b'mod pożittiv.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-Istati Membri għandu jkollhom is-
setgħa li jiżguraw livell adegwat ta' 
protezzjoni soċjali għall-persunal tal-
impriża li tipprovdi servizzi portwarji. Dan 
ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-
applikazzjoni tar-regoli soċjali u tax-
xogħol tal-Istati Membri. Fil-każijiet ta' 
limitazzjoni tal-għadd ta' fornituri tas-
servizz portwarju, fejn il-konklużjoni ta' 
kuntratt ta' servizz portwarju jista' jinkludi 
bidla fl-operatur tas-servizz portwarju, 
għandu jkun possibbli li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu lill-operatur tas-servizz 
magħżul biex japplika d-disposizzjonjiet
tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE dwar 
l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relatati mas-salvagwardja tad-
drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' 
trasferiment ta' impriżi, negozji jew 
partijiet ta' impriżi jew negozji11.

(19) L-Istati Membri għandu jkollhom is-
setgħa li jiżguraw livell adegwat ta' 
protezzjoni soċjali għall-persunal tal-
impriża li tipprovdi servizzi portwarji. Dan 
ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-
applikazzjoni tar-regoli soċjali u tax-
xogħol tal-Istati Membri, għaliex dan se 
jiġi diskuss fil-livell tal-UE fil-Kumitat 
għad-Djalogu Soċjali għall-portijiet. Fil-
każijiet ta' limitazzjoni tal-għadd ta' 
fornituri tas-servizzi portwarji, fejn il-
konklużjoni ta' kuntratt ta' servizz 
portwarju jista' jinkludi bidla fl-operatur 
tas-servizz portwarju, għandu jkun 
possibbli li l-awtoritajiet kompetenti jitolbu 
lill-operatur tas-servizz magħżul biex 
japplika d-dispożizzjonjiet tad-Direttiva tal-
Kunsill 2001/23/KE dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri relatati mas-salvagwardja tad-
drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' 
trasferiment ta' impriżi, negozji jew 
partijiet ta' impriżi jew negozji11.

__________________ __________________
11 ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16. 11 ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31 a) Ir-relazzjonijiet tal-ħaddiema tal-
portijiet għandhom influwenza qawwija 
fuq il-ħidma tal-portijiet. Għalhekk id-
Djalogu Soċjali settorjali għall-portijiet 
jagħti lill-imsieħba soċjali qafas biex 
jistabbilixxu riżultati fir-rigward tal-
organizzazzjoni tax-xogħol u l-
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kundizzjonijiet tax-xogħol, bħas-saħħa u 
s-sigurtà, it-taħriġ u l-kwalifiki, il-politika 
tal-UE dwar karburanti b'kontenut baxx 
ta' kubrit, u l-attraenza tas-settur għall-
ħaddiema żgħażagħ u għall-ħaddiema 
nisa. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita 
n-negozjati u twettaq monitoraġġ 
tagħhom mill-qrib. Jekk ma jintlaħaqx 
ftehim ċar sal-2016, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra jekk huwiex xieraq 
li tressaq proposta leġiżlattiva.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament ma għandux 
jaffettwa l-applikazzjoni tar-regoli soċjali u 
tax-xogħol tal-Istati Membri.

1. Dan ir-Regolament ma għandux 
jaffettwa l-applikazzjoni tar-regoli soċjali u 
tax-xogħol fis-seħħ fl-Istati Membri.

Or. en


