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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 ta’ passiġġieri domestiċi 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-ħaddiema tas-settur, skont diversi dimensjonijiet:

 Il-governanza bl-aktar mod integrata possibbli: Filwaqt li s-separazzjoni stretta bejn l-
amministraturi tal-infrastruttura 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 analiżi 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 direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Kwistjonijiet transfruntiera għandhom 
jiġu indirizzati b'mod effiċjenti bejn l-
amministraturi tal-infrastruttura tal-Istati 
Membri differenti, permezz tat-twaqqif ta' 
netwerk Ewropew ta' amministraturi tal-
infrastruttura.

(7) Huwa meħtieġ li titjieb u tissaħħaħ il-
kooperazzjoni transfruntiera bejn l-
amministraturi tal-infrastruttura.
Kwistjonijiet transfruntiera għandhom jiġu 
indirizzati b'mod effiċjenti bejn l-
amministraturi tal-infrastruttura tal-Istati 
Membri differenti, permezz tat-twaqqif ta' 
netwerk Ewropew ta' amministraturi tal-
infrastruttura.

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) It-titjib fis-sikurezza ferrovjarja 
għandu jiġi kkunsidrat b'mod serju matul 
il-proċess tal-ftuħ tas-suq għas-servizzi 
tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-
passiġġieri, b'mod partikolari fir-rigward 
tar-riforma tal-istrutturi integrati 
attwalment fis-seħħ, sabiex jiġi evitat li 
jitqiegħdu ostakli amministrattivi 
addizzjonali li jikkompromettu l-
manutenzjoni u t-titjib fis-sikurezza. 

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Filwaqt li tiġi kkunsidrata l-
eteroġeneità tan-netwerks f’termini tad-
daqs u d-densità tagħhom u l-varjetà tal-
istrutturi organizzattivi tal-awtoritajiet 
nazzjonali u lokali jew reġjonali u l-
esperjenzi rispettivi tagħhom tal-proċess 
tal-ftuħ tas-suq, kull Stat Membru 
għandu jkollu flessibbiltà biżżejjed sabiex 
jorganizza n-netwerk tiegħu b’tali mod li 
tkun tista’ tinkiseb taħlita ta’ servizzi ta’ 
aċċess miftuħ u servizzi mwettqa taħt 
kuntratti ta’ servizz pubbliku sabiex tiġi 
żgurata kwalità għolja tas-servizzi 
aċċessibbli faċilment għall-passiġġieri 
kollha;

Or. fr
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Bil-ħsieb tat-tlestija taż-Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea, u filwaqt li 
titqies il-kompetizzjoni fis-settur, il-
Kummissjoni tappoġġja u tinkoraġġixxi 
b’mod attiv id-djalogu soċjali fil-livell tal-
Unjoni sabiex jiġi żgurat li l-ħaddiema 
fis-settur ferrovjarju jiġu mħarsa aktar 
b’mod sostenut kontra l-effetti mhux 
mixtieqa tal-ftuħ tas-suq u sabiex jiġu 
żviluppati risposti konġunti għall-isfidi li 
jirriżultaw mill-implimentazzjoni tar-
Raba’ Pakkett Ferrovjarju. F’dan il-
kuntest, l-impatt tal-piż psikosoċjali tat-
tibdil tal-persunal ikkonċernat jeħtieġ 
attenzjoni partikolari. 

Or. fr

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Il-Kummissjoni tiżgura l-infurzar 
sħiħ u korrett mill-Istati Membri tad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-
Kunsill 2005/47/KE tat-18 ta’ Lulju 2005 
dwar il-Ftehim bejn il-Komunità tal-
Ferroviji Ewropej (CER) u l-Federazzjoni 
Ewropea għall-Ħaddiema tat-Trasport 
(ETF) dwar ċerti aspetti tal-
kondizzjonijiet tax-xogħol ta’ ħaddiema 
mobbli assenjati għal servizzi 
transfruntiera interoperabbli fis-settur tal-
ferroviji1, b’mod partikolari is-sikurezza 
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tagħhom. 
__________________
1 ĠU L 195, 27.07.2005, p. 15.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 19c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19c) Ir-rispett tar-regoli tal-ħinijiet ta' 
xogħol, sewqan u mistrieħ għas-sewwieqa 
lokomottivi huwa essenzjali għas-
sikurezza ferrovjarja u għal kompetizzjoni 
ġusta. F’suq ferrovjarju Ewropew miftuħ 
b’operazzjonijiet transfruntiera li qed 
jiżdiedu, ir-rispett tal-ħinijiet ta' sewqan u 
mistrieħ għandhom jiġu kkontrollati u 
infurzati. L-awtoritajiet nazzjonali tas-
sikurezza għandhom ikollhom il-kompitu 
li jivverifikaw u jinfurzaw dawn ir-regoli; 
il-Kummissjoni għandha tipproponi regoli 
u verifiki regolari mandatorji. Iżda dan 
huwa possibbli biss permezz ta’ apparat 
elettroniku abbord li jirreġistra l-ħin ta' 
sewqan u mistrieħ tas-sewwieqa 
lokomottivi. 

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 19d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19d) Fid-dawl tal-iżvilupp taż-Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea u l-ftuħ tas-
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suq tat-trasport ferrovjarju, l-Istati 
Membri għandhom jużaw il-ftehimiet 
kollettivi rappreżentattivi konklużi bejn 
sħab soċjali, mingħajr preġudizzju għal-
liġi nazzjonali u għall-ftehimiet kollettivi 
diġà fis-seħħ, sabiex jevitaw id-dumping 
soċjali u l-kompetizzjoni inġusta.

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 19e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19e) Persunal abbord huwa grupp 
professjonali fis-settur ferrovjarju li qed 
iwettaq kompiti tas-sikurezza rilevanti. 
Tradizzjonalment dan iwettaq kompiti tas-
sikurezza operazzjonali fis-sistema 
ferrovjarja u huwa responsabbli għall-
kumdità u għas-sikurezza tal-passiġġieri 
abbord il-ferroviji. Ċertifikazzjoni simili 
għal dik tas-sewwieqa lokomottivi hija utli 
sabiex tiggarantixxi livell għoli ta’ 
kwalifiki u kompetenzi, tirrikonoxxi r-
rilevanza ta’ dawn il-gruppi professjonali 
għas-servizzi ferrovjarji sikuri iżda wkoll 
tiffaċilita l-mobilità tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 19f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19f) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
impatt ta’ din id-Direttiva fuq l-iżvilupp 
tas-suq tax-xogħol għall-persunal abbord 
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il-ferroviji u tipproponi miżuri leġiżlattivi 
ġodda dwar iċ-ċertifikazzjoni ta’ dan il-
persunal abbord il-ferroviji.

Or. fr

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 19g (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19g) Il-korp regolatorju nazzjonali 
għandu japprova jew jitlob tibdil fl-
arranġamenti relatati mat-trasferiment 
tal-persunal. Dan jista’ jinkludi l-
applikazzjoni ta’ perjodu biex wieħed 
jerġa’ jaħsibha (cooling-off period) għat-
trasferiment tal-persunal. Il-korp 
regolatorju, meta jieħu d-deċiżjoni tiegħu, 
għandu jkollu l-għan li jevita t-
trasferiment ta’ informazzjoni sensittiva 
mill-amministratur tal-infrastruttura għal 
entità oħra fl-impriża integrata.

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2012/34/UE
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
amministratur tal-infrastruttura jwettaq il-
funzjonijiet kollha msemmija fl-
Artikolu 3(2), u li huwa indipendenti minn 
kwalunkwe impriża ferrovjarja.

L-Istati Membri għandhom jibqgħu liberi 
fil-kompetenzi tagħhom biex jiżguraw li l-
amministratur tal-infrastruttura jwettaq il-
funzjonijiet kollha msemmija fl-
Artikolu 3(2), u li huwa indipendenti minn 
kwalunkwe impriża ferrovjarja.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2012/34/UE
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jiggarantixxu l-indipendenza tal-
amministratur tal-infrastruttura, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
amministraturi tal-infrastruttura huma 
organizzati f'entità li hija legalment 
differenti minn kwalunkwe impriża 
ferrovjarja.

Biex jiggarantixxu l-indipendenza tal-
amministratur tal-infrastruttura, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
amministraturi tal-infrastruttura huma 
organizzati f'entità li hija legalment 
differenti minn kwalunkwe impriża 
ferrovjarja, fil-limiti meħtieġa biex tiġi 
evitata l-burokrazija bejn l-entitajiet u 
jiġu faċilitati l-investimenti fin-netwerk, 
bil-għan li jiġi żgurat it-twettiq ta’ servizz 
ta’ kwalità mingħajr ma jiżdiedu l-ispejjeż 
operattivi.

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2012/34/UE
Artikolu 7b – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-amministratur tal-infrastruttura għandu 
jkollu l-persunal tiegħu stess u għandu jkun 
ibbażat f'bini separat mill-entitajiet legali l-
oħrajn fi ħdan l-impriża integrata 
vertikalment. L-aċċess għall-informazzjoni 
għandu jkun protett biex tiġi żgurata l-
indipendenza tal-amministratur tal-
infrastruttura. Regoli interni jew kuntratti 
tal-persunal għandhom jillimitaw b'mod 
ċar il-kuntratti mal-entitajiet legali l-

L-amministratur tal-infrastruttura għandu 
jkollu l-persunal tiegħu stess u għandu jkun 
ibbażat f'bini separat mill-entitajiet legali l-
oħrajn fi ħdan l-impriża integrata 
vertikalment. L-aċċess għall-informazzjoni 
għandu jkun protett biex tiġi żgurata l-
indipendenza tal-amministratur tal-
infrastruttura. It-trasferimenti ta’ persunal 
li mhuwiex dak imsemmi fil-paragrafu 4
bejn l-amministratur tal-infrastruttura u l-
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oħrajn fi ħdan l-impriża integrata 
vertikalment għall-komunikazzjonijiet 
uffiċjali marbutin mal-eżerċizzju tal-
funzjonijiet tal-amministratur tal-
infrastruttura li huma eżerċitati wkoll 
b'rabta ma' impriżi ferrovjarji oħrajn 
barra l-impriża integrata vertikalment. It-
trasferimenti ta' persunal li mhuwiex dak 
imsemmi fil-punt (c) bejn l-amministratur 
tal-infrastruttura u l-entitajiet legali l-
oħrajn fi ħdan l-impriża integrata 
vertikalment għandhom ikunu possibbli 
biss jekk ikun jista’ jiġi ggarantit li l-
informazzjoni sensittiva ma tintbagħatx 
bejn entità u oħra.

entitajiet legali l-oħrajn fi ħdan l-impriża 
integrata vertikalment għandhom ikunu 
possibbli biss jekk ikun jista’ jiġi ggarantit 
li l-informazzjoni sensittiva ma tintbagħatx 
bejn entità u oħra.

L-amministratur tal-infrastruttura jista’ 
jikkoopera ma’ entitajiet oħra tal-impriża 
integrata vertikalment rigward l-iżvilupp 
tas-sistemi tal-informazzjoni tagħhom, 
sakemm jiġi żgurat li informazzjoni 
sensittiva miżmuma mill-amministratur 
tal-infrastruttura tiġi mħarsa b’mod 
adegwat.
Il-korp regolatorju għandu japprova jew 
jitlob tibdil għall-arranġamenti dwar l-
implimentazzjoni tal-ewwel u t-tieni 
subparagrafi ta’ dan il-paragrafu bil-
għan li tiġi żgurata l-indipendenza tal-
amministratur tal-infrastruttura. Il-korp 
regolatorju jista’ jitlob li l-impriża 
integrata tipprovdih bi kwalunkwe 
informazzjoni li tista’ tkun meħtieġa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni hija preskrittiva żżejjed. Il-korp regolatorju għandu jiżgura li fir-
rigward tal-post, is-sistemi tal-IT u l-persunal, minbarra l-livelli tat-tmexxija superjuri, l-
arranġamenti huma tali li jiżguraw l-indipendenza tal-amministratur tal-infrastruttura. Dawk 
l-arranġamenti jistgħu jvarjaw bejn l-Istati Membri.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4
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Direttiva 2012/34/UE
Artikolu 7d – paragrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
amministraturi tal-infrastruttura jwaqqfu u 
jorganizzaw Kumitati ta' Koordinazzjoni 
għal kull netwerk. Is-sħubija ta' dan il-
kumitat għandha tkun miftuħa tal-inqas 
għall-amministratur tal-infrastruttura, l-
applikanti magħrufa skont l-Artikolu 8(3) 
u, fuq talba tagħhom, l-applikanti 
potenzjali, l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentawhom, ir-rappreżentanti ta' 
dawk li jużaw is-servizzi ta' merkanzija u 
ta' trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u, 
fejn relevanti, l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali. Ir-rappreżentanti mill-Istati Membri 
u l-korp regolatorju kkonċernat għandhom 
jiġu mistiedna għal-laqgħat tal-Kumitat ta' 
Koordinazzjoni bħala osservaturi.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
amministraturi tal-infrastruttura jwaqqfu u 
jorganizzaw Kumitati ta' Koordinazzjoni 
għal kull netwerk. Is-sħubija ta’ dan il-
kumitat għandha tkun miftuħa tal-inqas 
għall-amministratur tal-infrastruttura, l-
applikanti magħrufa skont l-Artikolu 8(3) 
u, fuq talba tagħhom, l-applikanti 
potenzjali, l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentawhom - inklużi r-
rappreżentanti tal-impjegati tagħhom, ir-
rappreżentanti ta’ dawk li jużaw is-servizzi 
ta’ merkanzija u ta’ trasport tal-passiġġieri 
bil-ferrovija u tal-ħaddiema tas-settur 
ferrovjarju u l-ħaddiema tas-settur 
ferrovjarju u, fejn relevanti, l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali. Ir-rappreżentanti mill-
Istati Membri u l-korp regolatorju 
kkonċernat għandhom jiġu mistiedna għal-
laqgħat tal-Kumitat ta' Koordinazzjoni 
bħala osservaturi.

Or. fr

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2012/34/UE
Artikolu 7e – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 In-Netwerk għandu jieħu sehem fl-
attivitajiet ta' monitoraġġ tas-suq 
imsemmija fl-Artikolu 15 u għandu 
jivvaluta b'mod komparattiv l-effiċjenza 
tal-amministraturi tal-infrastruttura abbażi 
ta' kriterji ta' indikaturi u l-kwalità komuni, 
bħall-affidabbiltà, il-kapaċità, id-
disponibbiltà, il-puntwalità u s-sikurezza 

In-Netwerk għandu jieħu sehem fl-
attivitajiet ta’ monitoraġġ tas-suq 
imsemmija fl-Artikolu 15 u għandu 
jivvaluta b’mod komparattiv l-effiċjenza 
tal-amministraturi tal-infrastruttura abbażi 
ta’ kriterji ta’ indikaturi u l-kwalità 
komuni, bħall-affidabbiltà, il-kapaċità, id-
disponibbiltà, l-aċċessibbiltà, il-puntwalità 
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tan-netwerks tagħhom, il-kwalità u l-użu 
tal-assi, il-manutenzjoni, it-tiġdid, it-titjib, 
l-investimenti u l-effiċjenza finanzjarja.

u s-sikurezza tan-netwerks tagħhom, il-
kwalità u l-użu tal-assi, il-manutenzjoni, it-
tiġdid, it-titjib, il-kooperazzjoni 
transfruntiera sabiex jingħelbu l-
konġestjonijiet, l-investimenti u l-
effiċjenza finanzjarja.

Or. fr

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – punt b
Direttiva 2012/34/UE
Artikolu 11 - paragrafu 2 - inċiż 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 "Sabiex jistabbilixxi jekk l-ekwilibriju 
ekonomiku ta’ kuntratt pubbliku ta' servizz 
huwiex se jkun kompromess, il-korp jew 
korpi regolatorji relevanti msemmija fl-
Artikolu 55 għandhom jagħmlu analiżi 
ekonomika oġġettiva u għandhom 
jibbażaw id-deċiżjoni tagħhom fuq il-bażi 
ta' kriterji deċiżi minn qabel. Għandhom 
jistabbilixxu dan wara talba mingħand 
kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin, 
ippreżentata fi żmien xahar mill-
informazzjoni fuq is-servizz ippjanat għall-
passiġġieri msemmi fl-Artikolu 38(4):

Sabiex jistabbilixxi jekk l-ekwilibriju 
ekonomiku ta’ kuntratt pubbliku ta’ servizz 
huwiex se jkun kompromess, il-korp jew 
korpi regolatorji relevanti msemmija fl-
Artikolu 55 għandhom jagħmlu analiżi 
ekonomika oġġettiva - inkluża s-
sitwazzjoni tal-impjieg - u għandhom 
jibbażaw id-deċiżjoni tagħhom fuq il-bażi 
ta’ kriterji deċiżi minn qabel.

Il-valutazzjoni dwar jekk l-ekwilibriju 
ekonomiku tal-kuntratt pubbliku ta’ 
servizz jistax jiġi kompromess għandha 
tikkunsidra kriterji determinati minn 
qabel bħall-impatt fuq il-profittabilità ta’ 
kwalunkwe servizz inkluż f’kuntratt 
pubbliku ta’ servizz, inklużi l-impatti li 
jirriżultaw fuq l-ispiża netta għall-
awtorità pubblika kompetenti li tkun tat il-
kuntratt, id-domanda tal-passiġġieri, l-
ipprezzar tal-biljetti, l-arranġamenti 
għall-bejgħ tal-biljetti, il-post u n-numru 
ta’ waqfiet u l-ħin u l-frekwenza tas-
servizz ġdid propost, li huma stabbiliti 
mill-korp regolatorju msemmi fl-
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Artikolu 55 b’konformità mal-miżuri 
implimentattivi previsti fil-paragrafu 4 ta’ 
dan l-Artikolu. Il-valutazzjoni għandha 
turi jekk il-vijabbiltà tas-servizzi operati 
taħt il-kuntratt pubbliku ta’ servizz tistax 
tiġi affettwata. L-ekwilibriju għandu 
jitqies bħala kompromess meta jkun jista’ 
jintwera li l-fattibbiltà ekonomika għat-
tħaddim ta’ dawk is-servizzi pubbliċi, li 
jiżguraw livell raġonevoli ta’ kwalità, tkun 
mhedda.
B’konformità ma’ din il-valutazzjoni u d-
deċiżjoni tal-korp regolatorju relevanti, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jawtorizzaw, jimmodifikaw jew iċaħdu d-
dritt ta’ aċċess għas-servizz tal-passiġġieri 
mixtieq, b’konformità mal-analiżi 
ekonomika u mal-liġi tal-Unjoni u l-
prinċipji tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-korp jew il-korpi 
regolatorji għandhom jistabbilixxu dan 
wara talba mingħand kwalunkwe waħda 
minn dawn li ġejjin, ippreżentata fi żmien 
xahar mill-informazzjoni fuq is-servizz 
ippjanat għall-passiġġieri msemmi fl-
Artikolu 38(4):

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji li jiddefinixxu l-ekwilibriju ekonomiku jeħtieġ li jiġu speċifikati f’iżjed dettall. It-test 
huwa ispirat mill-premessa 21 tad-Direttiva 2012/34/UE u l-linji gwida interpretattivi tal-
Kummissjon tal-2010.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7 a. Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 1 huwa 
mibdul b’dan li ġej:
“Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
arranġamenti meħtieġa sabiex tissorvelja 
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l-kundizzjonijiet tekniċi, ekonomiċi u tax-
xogħol u l-iżviluppi tas-suq fit-trasport 
ferrovjarju fl-Unjoni.”

Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7b (ġdid)
Direttiva 2012/34/UE
Artikolu 19 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Il-punt li jmiss għandu jiddaħħal fl-
Artikolu 19:
“d(a) jimpenjaw ruħhom sabiex japplikaw 
il-ftehimiet kollettivi rappreżentattivi tal-
Istati Membri fejn l-impriża tkun trid 
topera fihom;"

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk is-suq ferrovjarju tal-passiġġieri għandu jsir iżjed miftuħ huwa meħtieġ li jittejbu r-
rekwiżiti ta’ reputazzjoni tajba rigward ir-rispett tal-kundizzjonijiet tax-xogħol li impriża 
ferrovjarja teħtieġ li tilħaq sabiex tikseb liċenzja sabiex jiġi evitat li l-kundizzjonijiet tax-
xogħol imorru għall-agħar minħabba iżjed kompetizzjoni.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9a (ġdid)
Direttiva 2012/34/UE
Artikolu 63 – paragrafu 1 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Fl-Artikolu 63(1) għandu jiddaħħal 
dan is-subparagrafu li ġej:
Il-Kummissjoni għandha, mhux iktar tard 
minn 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
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din id-Direttiva, tivvaluta l-impatt tagħha 
fuq l-iżvilupp tas-suq tax-xogħol għall-
persunal abbord il-ferroviji. Il-
Kummissjoni għandha tipproponi 
minnufih miżuri leġiżlattivi ġodda dwar 
iċ-ċertifikazzjoni ta’ dan il-persunal 
abbord il-ferroviji.

Or. fr

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2012/34/UE
Artikolu 63 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Sal-31 ta’ Diċembru 2024, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-impatt ta’ din id-
Direttiva fuq is-settur ferrovjarju, u 
għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
rapport dwar l-implimentazzjoni tagħha.

Sal-31 ta’ Diċembru 2024, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-impatt ta’ din id-
Direttiva fuq is-settur ferrovjarju, u 
għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
rapport dwar l-implimentazzjoni tagħha. 
Din l-evalwazzjoni għandha tikkunsidra l-
opinjonijiet espressi mill-imsieħba soċjali 
fil-kumitat tad-djalogu soċjali relevanti 
tal-Unjoni.

Or. fr


