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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-liberalizzazzjonijiet differenti ta’ setturi ta’ servizzi li saru f'dawn l-aħħar għexieren ta' snin, 
inkluż fis-settur ferrovjarju, kienu r-riżultat tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 26 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jiffurmaw parti mill-proġett tagħha.

Dan l-għan ta’ ħolqien ta’ suq komuni ma għandux ikun it-tmiem fih innifsu iżda pjuttost 
għandu jkollu l-għan li jitnaqsu l-ispejjeż tas-servizzi għall-konsumaturi, filwaqt li jinżamm 
standard għoli aċċessibbli għal kulħadd.

Il-miżuri differenti għal-liberalizzazzjoni tas-setturi fejn is-servizzi kienu storikament 
ipprovduti minn operaturi pubbliċi permezz ta’ monopolji operati nazzjonalment, matul is-
snin, ma jidhirx li laħqu dan l-għan doppju.

Anke jekk fis-settur ferrovjarju biss, jeżistu xi eżempji ta’ nuqqas ta’ sodisfazzjoni:
 Fil-każ ta’ trasport internazzjonali tal-passiġġieri, fejn il-ftuħ għall-kompetizzjoni ilu 

miftuħ mill-2010, iż-żieda tal-kompetizzjoni ma ġabitx nuqqas sinifikanti fl-ispejjeż u 
wasslet għal għeluq ta' linji qodma transfruntieri li ma kinux joperaw fuq il-mudell ta' 
veloċità għolja. Barra minn hekk, is-settur ma kellux iż-żieda mistennija, is-sehem tas-
suq żdied aktar fuq il-pjan intermodali milli dak intramodali.

 Fil-każ ta’ trasport domestiku ta’ passiġġieri fir-Renju Unit, l-Istat Membru l-aktar 
avvanzat fil-leġiżlazzjoni tiegħu ta’ liberalizzazzjoni: Il-KESE jenfasizza sew in-
nuqqas ta’ sodisfazzjoni tal-utenti Brittaniċi u l-ħtieġa rikorrenti sabiex l-Istat jiġi 
involut fl-integrazzjoni tas-settur (tariffi, distribuzzjoni, skeda tal-ħinijiet...).

 Fil-każ ta’ trasport domestiku ta’ passiġġieri fil-bqija tal-Unjoni, kien hemm mhux 
inqas minn 15-il proċedura ta’ ksur minħabba traspożizzjoni inadegwata, li juri l-pass 
mgħaġġel iżżejjed ta’ din il-liberalizzazzjoni, li sabiex tikkontribwixxi għall-ħolqien 
tal-proġett Ewropew, għandha ssir mingħajr ħsara għall-mudelli nazzjonali li 
pprovdew mudell ta' kwalità liċ-ċittadini għal diversi għexieren ta' snin. 

Fid-dawl ta’ dawn l-iżviluppi, ir-rapporteur ma jikkunsidrax li hemm prova tal-ħtieġa ta' 
liberalizzazzjoni ulterjuri tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u impenja ruħu, permezz tal-
emendi tiegħu, li jnaqqas ir-riskju ta' impatt negattiv fuq iċ-ċittadini u b’mod partikolari fuq 
il-ħaddiem tas-settur, skont diversi dimensjonijiet:

 Il-governanza bl-aktar mod integrata possibbli: Filwaqt li s-separazzjoni stretta bejn l-
amministraturi tal-infrastruttua u t-trasportaturi hija bbażata fuq il-kompetizzjoni, it-
tħassib li ġġib magħha fost l-organizzazzjonijiet tal-utenti, it-trade unions fis-settur 
jew l-operaturi “storiċi”, jistieden lir-rapporteur biex ma jużax approċċ strett. 
Probabbilment dan se jġib miegħu nuqqas fir-reċiprokar ta’ riżorsi għall-investiment 
fiżiku u żieda fil-burokrazija, impatt detrimentali fil-kwalità tas-servizz u fis-sigurtà 
tal-utenti. Għalhekk ir-rapporteur għażel li jagħti l-libertà kollha possibbli lill-awtorità 
nazzjonali regolatorja f’dan ir-rigward, skont is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea tat-28 ta’ Frar 2013.
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 L-akbar libertà possibbli għall-Istati Membri biex jagħżlu bejn is-sejħa għall-offerti u 
l-għotja diretta tal-konċessjonijiet tas-servizz pubbliku permezz taż-żieda sostanzjali 
tal-limiti massimi.

 L-introduzzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta’ trasport pubbliku sostenibbli, fl-aspetti 
tiegħu soċjali u ambjentali, tar-regoli għall-ħarsien tal-utenti, tal-ħaddiema u tal-
ambjent, b’hekk jiffaċilita l-introduzzjoni tas-sejħiet għall-offerti f’dawn il-kriterji 
kwalitattivi, soċjali u ambjentali.

 It-tisħiħ fil-ħarsien tal-ħaddiema permezz ta’ ambitu wiesgħa ta’ trasferimenti għall-
persunal fi ħdan l-impriża l-ġdida li topera s-servizz pubbliku; permezz ta’ tisħiħ tad-
djalogu soċjali fl-istrutturi; permezz ta’ kjarifika tad-dritt soċjali applikabbli għall-
persunal abbord, b’mod partikolari permezz ta’ ċertifikazzjoni ta’ dan tal-aħħar; 
permezz ta’ sejħa lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu responsabbiltà soċjali bbażata 
fuq is-solidarjetà bejn l-offerent u s-subkuntratturi tiegħu, biex jiġi evitat id-dumping 
soċjali.

 Il-ħtieġa reċiproka fil-ftuħ tas-swieq bejn l-Istati Membri.

 Perjodu ta’ tranżizzjoni twil biżżejjed għall-implimentazzjoni mogħti lill-Istati 
Membri (sal-2029) sabiex dawk li jfasslu l-politika jkollhom biżżejjed żmien għal 
kunsiderazzjoni u analiża qabel kwalunkwe liberalizzazzjoni ulterjuri.

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:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 a) It-trasport ferrovjarju għandu rwol 
essenzjali kemm soċjali u ekoloġiku kif 
ukoll fir-rigward tal-ippjanar tal-mobilità, 
u jista’ jkabbar is-sehem ġenerali tiegħu 
fit-trasport ta’ passiġġieri fil-livell 
Ewropew b’mod sinifikanti. F'dan ir-
rigward, investimenti kemm fir-riċerka kif 
ukoll fl-infrastruttura u anki fil-vetturi 
ferrovjarji jistgħu jikkontribwixxu b’mod 
sinifikanti għal tkabbir mill-ġdid u b’hekk 
ikollhom impatt dirett fuq il-ħolqien tax-
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xogħol u tiżdied indirettament il-mobilità 
tal-ħaddiema f’setturi oħra. It-trasport 
ferrovjarju jista’ jiżviluppa ruħu f’fergħa 
industrijali moderna sinifikanti tal-
Unjoni, sakemm l-Istati Membri 
jingħaqdu f’kooperazzjoni aktar 
b’saħħitha.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Meta l-awtoritajiet kompetenti jiġu biex 
jorganizzaw is-servizzi tat-trasport 
pubbliku tal-passiġġieri tagħhom, iridu 
jiżguraw li l-obbligi tas-servizz pubbliku, u 
l-firxa ġeografika tal-kuntratti ta’ servizz 
pubbliku, ikunu xierqa, meħtieġa, u 
proporzjonati għall-ksib tal-għanijiet tal-
politika tat-trasport pubbliku tal-passiġġieri 
fit-territorju tagħhom. Din il-politika 
għandha tiġi spjegata fil-pjanijiet ta’ 
trasport pubbliku, filwaqt li jitħalla lok 
għal soluzzjonijiet tat-trasport imsejsa fuq 
is-suq. Il-proċess ta’ definizzjoni tal-
pjanijiet ta’ trasport pubbliku u tal-obbligi 
ta’ servizz pubbliku għandu jkun 
trasparenti għall-partijiet interessati 
rilevanti, inklużi parteċipanti li 
potenzjalment jidħlu fis-suq.

(4) Meta l-awtoritajiet kompetenti jiġu biex 
jorganizzaw is-servizzi tat-trasport 
pubbliku tal-passiġġieri tagħhom, iridu 
jiżguraw li l-obbligi tas-servizz pubbliku, u 
l-firxa ġeografika tal-kuntratti ta’ servizz 
pubbliku, ikunu xierqa, meħtieġa, u 
proporzjonati għall-ksib tal-għanijiet tal-
politika tat-trasport pubbliku tal-passiġġieri 
fit-territorju tagħhom. Din il-politika 
għandha tiġi spjegata fil-pjanijiet kollha 
għal trasport pubbliku sostenibbli, filwaqt 
li jitħalla lok għal soluzzjonijiet tat-trasport 
imsejsa fuq is-suq. Il-proċess ta’ 
definizzjoni tal-pjanijiet ta’ trasport 
pubbliku u tal-obbligi ta’ servizz pubbliku 
għandu jkun trasparenti għall-partijiet 
interessati rilevanti, inklużi parteċipanti li 
potenzjalment jidħlu fis-suq.

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat iffinanzjar sod għall-
ilħiq tal-għanijiet tal-pjanijiet ta’ trasport 
pubbliku, l-awtoritajiet kompetenti jridu 
jfasslu obbligi ta' servizz pubbliku sabiex 
jilħqu l-għanijiet ta' trasport pubbliku 
b'mod kosteffettiv, li jqis il-kumpens għall-
impatt finanzjarju nett ta’ dawk l-obbligi, u 
jridu jiżguraw ukoll is-sostenibbiltà 
finanzjarja fit-tul tat-trasport pubbliku 
pprovdut fil-qafas ta' kuntratti ta' servizz 
pubbliku.

(5) Sabiex jiġi żgurat iffinanzjar sod għall-
ilħiq tal-għanijiet tal-pjanijiet ta’ trasport 
pubbliku, l-awtoritajiet kompetenti jridu 
jfasslu obbligi ta' servizz pubbliku sabiex 
jilħqu l-għanijiet ta' trasport pubbliku 
kemm b'mod kosteffettiv kif ukoll ta’ 
kwalità għolja, li jqis il-kumpens għall-
impatt finanzjarju nett ta’ dawk l-obbligi, u 
jridu jiżguraw ukoll is-sostenibbiltà 
finanzjarja fit-tul tat-trasport pubbliku 
pprovdut fil-qafas ta' kuntratti ta' servizz 
pubbliku.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5 a) Is-sejħa għall-offerti kompetittiva 
bbażata fuq il-kwalità u mhux fuq il-
prinċipju tal-prezz l-aktar baxx tgħin 
sabiex jiġi evitat id-dumping soċjali li 
spiss ikun relatat ma’ sejħiet orħos, li ma 
jkunx ta’ detriment għall-ħaddiema: pagi 
aktar baxxi, ħinijiet itwal tax-xogħol u 
numru inqas ta’ persunal. 

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-prinċipju tar-reċiproċità huwa 
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mezz importanti għall-ġlieda kontra t-
tagħwiġ fil-kompetizzjoni; dan il-prinċipju 
ma għandux japplika biss għall-Istati 
Membri, iżda wkoll għall-intrapriżi minn 
pajjiżi terzi, li jkunu jridu jieħdu sehem 
fil-proċeduri ta’ akkwist pubbliku ġewwa 
l-Unjoni.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-ħolqien ta’ Suq Intern għas-servizzi 
ta’ trasport ferrovjarju tal-passiġġieri 
jeħtieġ regoli komuni għas-sejħiet għall-
offerti kompetittivi għal kuntratti ta’ 
servizz pubbliku f'dan is-settur, regoli li 
għandhom jiġu applikati b'mod armonizzat 
fl-Istati Membri kollha.

(10) Il-ħolqien ta’ Suq Intern għas-servizzi 
ta’ trasport ferrovjarju tal-passiġġieri 
jeħtieġ regoli komuni għas-sejħiet għall-
offerti kompetittivi għal kuntratti ta’ 
servizz pubbliku f'dan is-settur, regoli li 
għandhom jiġu applikati b'mod armonizzat 
fl-Istati Membri kollha, li min-naħa 
tagħhom, madankollu, għandhom 
jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
pajjiżi rispettivi.

Or. fr

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Bil-għan li jinħolqu kundizzjonijiet ta’ 
qafas li jippermettu lis-soċjetà tgawdi bis-
sħiħ il-benefiċċju tal-ftuħ effettiv tas-suq
għas-servizzi tat-trasport ferrovjarju 
domestiku tal-passiġġieri, huwa importanti 
li l-Istati Membri jiżguraw livell xieraq ta’
protezzjoni soċjali għall-persunal tal-

(11) Bil-għan li jinħolqu kundizzjonijiet ta’ 
qafas li jippermettu lis-soċjetà tgawdi bis-
sħiħ il-benefiċċju minn sejħa ta’ kwalità 
għolja għas-servizzi tat-trasport ferrovjarju 
domestiku tal-passiġġieri, huwa importanti 
li l-Istati Membri jiggarantixxu livell għoli
ta’ protezzjoni soċjali għall-persunal tal-
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operaturi tas-servizz pubbliku. operaturi tas-servizz pubbliku kontra id-
dumping soċjali.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 a) Meta l-konklużjoni ta' kuntratt 
għal servizz pubbliku tista' tinvolvi bidla 
fl-operatur ta' servizz pubbliku, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jitolbu 
lill-operatur ta' servizz pubbliku magħżul 
biex japplika d-dispożizzjonjiet tad-
Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-
12 ta' Marzu 2001 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 negozji. Din id-
Direttiva ma tipprekludix lill-Istati 
Membri milli jissalvagwardjaw il-
kundizzjonijiet tat-trasferiment tad-
drittijiet tal-impjegati minbarra dawk 
koperti bid-Direttiva 2001/23/KE, u 
b'hekk, jekk xieraq, tqis l-istandards tax-
xogħol u soċjali aktar favorevoli għall-
ħaddiema, stabbiliti mil-liġijiet nazzjonali, 
regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi jew ftehimiet kollettivi jew 
ftehimiet konklużi bejn l-imsieħba soċjali.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 b) Skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jistabbilixxu kriterji soċjali u ta' kwalità 
biex iżommu u jgħollu l-istandards ta' 
kwalità għall-obbligi ta' servizz pubbliku, 
per eżempju fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
minimi tax-xogħol, tad-drittijiet ta' 
passiġġieri, tal-bżonnijiet tal-persuni 
b'diżabbiltà jew tal-protezzjoni ambjentali, 
tas-saħħa u s-sigurtà tal-passiġġieri u tal-
impjegati kif ukoll obbligi ta' ftehim 
kollettiv u regoli u ftehimiet oħrajn 
rigward il-postijiet tax-xogħol u l-
protezzjoni soċjali fil-post fejn ikun 
provdut is-servizz. Biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni 
trasparenti u paragunabbli bejn l-
operaturi u sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' 
dumping soċjali, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu ħielsa li jimponu 
standards soċjali u ta' servizz ta' kwalità 
speċifiċi.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Bil-għan li jitnaqqsu l-abbużi 
f’sitwazzjonijiet ta’ subkuntrattar u biex 
id-drittijiet tal-ħaddiema tal-ferroviji 
jkunu mħarsa, għandu jiġi żgurat li s-
subkuntratturi jistgħu jinżammu 
responsabbli biex iħallsu lill-ħaddiema l-
intitolamenti u/jew il-kontribuzzjonijiet 
kollha dovuti lil fondi komuni jew lil 
istituzzjonijiet ta’ msieħba soċjali regolati 
bil-liġi jew bi ftehim kollettiv. Fi 
kwalunkwe każ, l-Istati Membri 



PE516.641v01-00 10/21 PA\943827MT.doc

MT

għandhom ikunu ħielsa li jintroduċu 
u/jew japplikaw regoli ta’ responsabbiltà 
aktar strinġenti skont il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) B'mod konsistenti mal-loġika interna 
tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007, 
għandu jiġi ċċarat li l-perjodu ta’ 
tranżizzjoni sat-2 ta’ Diċembru 2019 
jirreferi biss għall-obbligu li jiġu 
organizzati proċeduri ta’ sejħiet għall-
offerti kompetittivi għall-kuntratti ta’ 
servizz pubbliku.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut ta' din il-premessa huwa superfluwu minħabba l-modifika mitluba fl-emenda tal-
Artikolu 8(2)subparagrafu 1.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) It-tħejjija tal-impriżi ferrovjarji għas-
sejħiet tal-offerti kompetittivi obbligatorji
għall-kuntratti ta’ servizz pubbliku teħtieġ 
aktar żmien biex tippermetti r-ristrutturar 
intern effettiv u sostenibbli tal-impriżi li 
ngħatawlhom direttament tali kuntratti fil-
passat. Għaldaqstant, jeħtieġu miżuri ta’ 
tranżizzjoni għall-kuntratti mogħtija 
direttament, bejn id-data tad-dħul fis-seħħ 

(15) It-tħejjija tal-impriżi ferrovjarji għas-
sejħiet tal-offerti kompetittivi għall-
kuntratti ta’ servizz pubbliku teħtieġ aktar 
żmien biex tippermetti r-ristrutturar intern 
effettiv u sostenibbli tal-impriżi li 
ngħatawlhom direttament tali kuntratti fil-
passat. Għaldaqstant, dawn għandhom 
minn issa jieħdu miżuri biex jintroduċu 
progressivament dan it-tip ta’ għoti ta’
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ta’ dan ir-Regolament u t-
3 ta’ Diċembru 2019.

kuntratt, għalkemm ma għandhomx 
jattribwixxu l-kuntratti kollha ta' servizz 
pubbliku fit-trasport ferrovjarju skont il-
proċedura ta’ sejħiet għall-offerti 
stabbilita f’dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 2a (ġdid) – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Pjanijiet ta’ trasport pubbliku u obbligi ta’ 
servizz pubbliku

Pjanijiet għal trasport pubbliku sostenibbli 
fl-aspetti soċjali, ambjentali u ekonomiċi
u obbligi ta’ servizz pubbliku

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' sostenibilità għandu jiġi enfasizzat fl-aspetti kollha ta' dawn il-pjanijiet.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Ir-Regolament (KE) 1370/2007
Artiklu 2a - paragrafu 1 - punt d(a) ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

regoli applikabbli fir-rigward tad-drittijiet 
tal-passiġġieri;

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d(b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

regoli applikabbli fir-rigward tal-ħarsien 
soċjali u tal-impjieg;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d(c) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

regoli applikabbli fir-rigward tal-ħarsien 
tal-ambjent;

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 2 - paragrafu 1 - subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fit-tfassil tal-pjanijiet ta' trasport 
pubbliku, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom iqisu partikularment ir-regoli 
applikabbli fir-rigward tad-drittijiet tal-
passiġġieri, u l-ħarsien soċjali, tal-
impjiegi, u tal-ambjent.

Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni trasparenti u paragunabbli 
bejn l-operaturi u sabiex jiġi evitat ir-
riskju ta' dumping soċjali, l-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jimponu standards 
soċjali u ta' servizz ta' kwalità speċifiċi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-aspetti tal-paragrafu oriġinali qed jiġu mċaqalqa skont il-punti rilevanti tal-
Artikolu 2(a) il-ġdid sabiex jingħataw importanza akbar. It-test il-ġdid huwa meħtieġ biex 
jiggarantixxi awtorità f’dan ir-rigward.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 2a – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 għandhom ikunu xierqa biex jiksbu l-
għanijiet tal-pjan ta’ trasport pubbliku;

għandhom ikunu xierqa biex jiksbu l-
għanijiet tal-pjan ta’ trasport pubbliku, 
jiġifieri jiddeterminaw it-tip ta’ proċedura 
għas-sejħiet għall-offerti rigward l-
istandards ta’ kwalità li għandhom 
jintlaħqu u l-mezzi adegwati sabiex 
jitwettqu l-għanijiet tal-pjan għat-trasport 
pubbliku;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa kjarifika aktar preċiża tat-terminu “xierqa".

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 2a – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-verifika tal-kwalità xierqa msemmija 
fil-punt (b) għandha tqis jekk intervent 
pubbliku fil-forniment ta’ trasport tal-
passiġġieri huwiex mezz xieraq biex 
jinkisbu l-għanijiet tal-pjanijiet ta’ 

imħassar
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trasport pubbliku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ispjegazzjonijiet rigward l-adegwatezza diġà ġew inklużi fl-Artikolu 2a, paragrafu 3b u 
għalhekk jistgħu jitħassru hawnhekk.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 2a – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiksbu l-għanijiet tal-pjan ta’ trasport 
pubbliku fl-iktar mod kosteffettiv
possibbli;

(a) jiksbu l-għanijiet tal-pjan ta’ trasport 
pubbliku fl-iktar mod effettiv possibbli ta’ 
kwalità għolja;

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 2a – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-awtorità kompetenti għandha 
tikkonsulta, b'mod xieraq, mal-partijiet 
interessati rilevanti –fosthom, bħala 
minimu, l-operaturi tat-trasport, l-
amministratturi tal-infrastruttura fejn 
xieraq, u l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-passiġġieri u lill-
impjegati–, rigward dawn l-
ispeċifikazzjonijiet, u għandha tqis il-
pożizzjonijiet tagħhom.

L-awtorità kompetenti għandha 
tikkonsulta, b'mod xieraq, mal-partijiet 
interessati rilevanti –fosthom, bħala 
minimu, l-operaturi tat-trasport, l-
amministratturi tal-infrastruttura u l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
passiġġieri u lill-impjegati–, rigward dawn 
l-ispeċifikazzjonijiet, u għandha tqis il-
pożizzjonijiet tagħhom.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu konsultazzjonijiet li jinkludu wkoll l-
assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw il-passiġġieri u l-assoċjazzjonijiet tal-impjegati u mhux 
jikkonsultawhom jekk ikun meħtieġ biss.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-paragrafu 5 jinbidel b'dan li ġej:
“Mingħajr preġudizzju għal-liġi
nazzjonali u Komunitarja, inkluż ftehim 
kollettiv bejn l-imsieħba soċjali, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jirrekjedu lill-operatur ta' servizz 
pubbliku magħżul biex jagħti lill-persunal 
li kien imqabbad minn qabel biex 
jipprovdi servizzi id-drittijiet li għalihom 
kien ikollhom jedd kieku kien hemm 
trasferiment fis-sens tad-
Direttiva 2001/23/KE. Fejn l-awtoritajiet 
kompetenti jeħtieġu li operaturi ta' servizz 
pubbliku jikkonformu ma' ċerti standards 
soċjali, dokumenti ta' sejħiet għal offerti u 
kuntratti għal servizz pubbliku għandhom 
jelenkaw il-persunal konċernat u jagħtu 
dettalji trasparenti tad-drittijiet 
kuntrattwali tagħhom u l-kundizzjonijiet 
li taħthom l-impjegati huma meqjusin li 
huma marbuta mas-servizzi.”

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt c
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 4 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-awtoritajiet kompetenti, skont il-
liġi nazzjonali, jirrikjedu li l-operaturi ta’ 
servizz pubbliku jikkonformaw ma' ċerti
standards ta’ kwalità jew soċjali, jew fejn 
jistabbilixxu kriterji soċjali u kwalitattivi, 
dawn l-istandards u kriterji għandhom jiġu 
inklużi fid-dokumenti tas-sejħiet għall-
offerti, kif ukoll fil-kuntratti ta’ servizz 
pubbliku.

6. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jadottaw, mingħajr ħsara għal-liġi 
nazzjonali u Komunitarja, inkluż ftehim 
kollettiv bejn l-imsieħba soċjali, l-
istandards ta’ kwalità u l-istandards 
soċjali, jidentifikaw għal dan il-għan 
kriterji soċjali u kwalitattivi u jintegraw
dawn l-istandards u kriterji fid-dokumenti 
tas-sejħiet għall-offerti, kif ukoll fil-
kuntratti ta’ servizz pubbliku, 
indipendentement mit-tip ta’ proċedura 
għas-sejħiet għall-offerti.

Or. fr

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt ca (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 4 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiżdied il-paragrafu 7a ġdid li 
ġej:
“L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri fuq bażi mhux diskriminatorja, 
biex jiżguraw li l-operatur li jagħti 
istruzzjonijiet lil operatur ieħor 
direttament jew indirettament biex 
jipprovdi servizzi f'ismu jista' jinżamm 
responsabbli flimkien ma' jew minflok 
subkuntrattur għal intitolamenti dovuti 
lill-impjegati u/jew kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali dovuti għall-fondi komuni 
jew istituzzjonijiet ta' imsieħba soċjali.
Ir-responsabbiltà msemmija f'dan il-
paragrafu għandha tkun limitata għad-
drittijiet tal-ħaddiema miksuba matul ir-
relazzjoni kuntrattwali bejn il-kuntrattur 
u s-subkuntratturi tiegħu.
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Il-Paragrafu 7a għandu jkun mingħajr 
ħsara għal regoli ta' responsabbiltà aktar 
strinġenti skont il-liġi nazzjonali.”

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt -a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) (-a) Jiżdied il-paragrafu li ġej:
“3a. L-awtorità kompetenti tista’ teskludi 
operaturi minn pajjiżi terzi mill-proċedura 
kompetittiva ta’ għoti ta’ kuntratti, jekk 
dawn il-pajjiżi terzi ma jipprevedu l-ebda 
proċedura kompetittiva ta’ għoti ta’ 
kuntratti għal kumpaniji mill-Istati 
Membri tal-Unjoni."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-pajjiżi terzi ma għandhomx jingħataw il-possibilità li jipparteċipaw fi proċedura 
kompetittiva ta’ għoti ta’ kuntratti fl-Istati tal-UE, jekk dawn il-pajjiżi ma jkunux fetħu s-suq 
tagħhom stess għall-Istati Membri tal-Unjoni.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 fejn il-valur annwali medju tagħhom huwa 
stmat għal  inqas minn EUR 1 000 000, 
jew inqas minn EUR 5 000 000 fil-każ ta’ 
kuntratt ta’ servizz pubbliku li jinkludi t-

fejn il-valur annwali medju tagħhom huwa 
stmat għal  inqas minn EUR 2 000 000, 
jew inqas minn EUR 10 000 000 fil-każ ta’ 
kuntratt ta’ servizz pubbliku li jinkludi t-
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trasport pubbliku bil-ferrovija, jew trasport pubbliku bil-ferrovija, jew

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 fejn jikkonċernaw il-forniment annwali ta’ 
inqas minn 300 000 kilometru ta’ servizzi 
ta’ trasport ferrovjarju pubbliku tal-
passiġġieri, jew inqas minn 150 000
kilometru fil-każ ta’ kuntratt ta’ servizz 
pubbliku li jinkludi t-trasport ferrovjarju 
pubbliku.

fejn jikkonċernaw il-forniment annwali ta’ 
inqas minn 600 000 kilometru ta’ servizzi 
ta’ trasport ferrovjarju pubbliku tal-
passiġġieri, jew inqas minn 500 000
kilometru fil-każ ta’ kuntratt ta’ servizz 
pubbliku li jinkludi t-trasport ferrovjarju 
pubbliku.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fil-każ ta’ kuntratt ta’ servizz pubbliku li 
jingħata direttament lil impriża żgħira jew 
ta’ daqs medju li ma toperax iktar minn 
23 vettura bit-triq, dawn il-limiti jistgħu 
jiżdiedu, jew għal valur annwali medju 
stmat għal inqas minn EUR 2 000 000, jew 
għal forniment annwali ta’ inqas minn 
600 000 kilometru ta’ servizzi ta’ trasport 
pubbliku tal-passiġġieri.

Fil-każ ta’ kuntratt ta’ servizz pubbliku li 
jingħata direttament lil impriża żgħira jew 
ta’ daqs medju li ma toperax iktar minn 
23 vettura bit-triq, dawn il-limiti jistgħu 
jiżdiedu, jew għal valur annwali medju 
stmat għal inqas minn EUR 3,000,000, jew 
għal forniment annwali ta’ inqas minn
900,000 kilometru ta’ servizzi ta’ trasport 
pubbliku tal-passiġġieri.

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-paragrafu 6 jinbidel b'li ġej: imħassar
"L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jiddeċiedu li, sabiex iżidu l-kompetizzjoni 
bejn l-impriżi ferrovjarji, il-kuntratti għat-
trasport ferrovjarju pubbliku tal-
passiġġieri li jkopru partijiet mill-istess 
netwerk jew pakkett ta’ rotot għandhom 
jingħataw lil impriżi ferrovjarji differenti. 
Għal dan il-għan, l-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jiddeċiedu, qabel ma 
jvaraw il-proċedura tas-sejħa għall-
offerti, li jillimitaw l-għadd ta' kuntratti li 
għandhom jingħataw lill-istess impriża 
ferrovjarja."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għandha l-għan li tħassar l-Artikolu 5(6) u jitbiddel b'dan it-test, madankollu 
huwa importanti li jibqa' l-Paragrafu 6 l-oriġinali u dan it-test il-ġdid jista' jiġi miżjud aktar 
tard.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) Jiddaħħal il-paragrafu 6a ġdid li 
ġej:
6. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jiddeċiedu li, sabiex iżidu l-kompetizzjoni 
bejn l-impriżi ferrovjarji, il-kuntratti għat-
trasport ferrovjarju pubbliku tal-
passiġġieri li jkopru partijiet mill-istess 
netwerk jew pakkett ta’ rotot għandhom 
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jingħataw lil impriżi ferrovjarji differenti. 
Għal dan il-għan, l-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jiddeċiedu, qabel ma 
jvaraw il-proċedura tas-sejħa għall-
offerti, li jillimitaw l-għadd ta' kuntratti li 
għandhom jingħataw lill-istess impriża 
ferrovjarja.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8 – sottopunt a
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mingħajr ħsara għall-paragrafu 3, l-għoti 
ta’ kuntratti ta’ servizz pubbliku bil-
ferrovija, bl-eċċezzjoni ta’ modi oħra 
bbażati fuq il-binarji bħall-metro u t-
tramm, għandu jikkonforma mal-
Artikolu 5(3) sa mit-3 ta’ Diċembru 2019. 
Kull kuntratt ta’ servizz pubbliku b'modi 
oħra bbażati fuq il-binarji u bit-triq irid 
ikun ingħata skont l-Artikolu 5(3) sa 
mhux aktar tard mit-3 ta’ Diċembru 2019. 
Matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni li jibqa' 
sejjer sat-3 ta’ Diċembru 2019, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu miżuri biex 
jikkonformaw progressivament mal-
Artikolu 5(3), sabiex jevitaw problemi 
strutturali serji, partikularment b'rabta mal-
kapaċità tat-trasport.

Mingħajr ħsara għall-paragrafu 3, l-għoti 
ta’ kuntratti ta’ servizz pubbliku li 
jikkonċernaw it-trasport fit-toroq u modi 
oħra tat-trasport fuq il-binarji bħall-metro u 
t-tramm, u bit-triq għandu jikkonforma 
mal-Artikolu 5 mit-3 ta’ Diċembru 2019 ’il 
quddiem. L-għoti ta’ kuntratti ta’ servizz 
pubbliku, li jikkonċernaw it-trasport 
ferrovjarju, għandu jsir skont l-Artikolu 5
mit-3 ta’ Diċembru 2029 ’il quddiem. 
Matul il-perjodi ta’ tranżizzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu miżuri biex 
jikkonformaw progressivament mal-
Artikolu 5(3), sabiex jevitaw problemi 
strutturali serji, partikolarmentb’rabta mal-
kapaċità tat-trasport.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

S'issa ftit ħafna pajjiżi japplikaw il-proċedura ta' offerti kompetittiva skont l-Artikolu 5(3) fit-
trasport ferrovjarju pubbliku tal-passiġġieri; għalhekk huwa neċessarju li l-perjodu jiġi estiż 
sas-sena 2029.
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8 – sottopunt b
Regolament (KE) Nru 1370/2007
Artikolu 8 – paragrafu 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kuntratti ta’ servizz pubbliku għat-
trasport ferrovjarju pubbliku tal-passiġġieri 
li jingħataw bejn l-1 ta’ Jannar 2013 u t-
2 ta’ Diċembru 2019 jistgħu jkomplu sad-
data tal-iskadenza tagħhom. Madankollu, 
jiġri x'jigri, ma għandhomx ikomplu lil 
hinn mill-31 ta’ Diċembru 2022.

Il-kuntratti ta’ servizz pubbliku għat-
trasport ferrovjarju pubbliku tal-passiġġieri 
li jingħataw qabel it-3 ta’ Diċembru 2029
jistgħu jkomplu sad-data tal-iskadenza 
tagħhom.

Or. fr


