
CM\922998MT.doc PE502.170v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

18.12.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0711/2012 imressqa minn Mariysz Miasko, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, f’isem id-ditta legali “Kancelaria Prawne Viggen”, dwar l-
interpretazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1071/2009 li jistabbilixxi regoli komuni 
dwar il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-
professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-
Kunsill 96/26/KE

1. Sommarju tal-petizzjoni

F’isem il-kumpanija ta’ avukati msemmija hawn fuq, li tispeċjalizza fl-għoti ta’ konsulenza 
ġuridika għall-kumpaniji tat-trasport, il-petizzjonant jesprimi dubju fir-rigward tal-
interpretazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (KE) Nru 1071/2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kundizzjonijiet li 
għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li 
jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE. Hu jsostni li hu diffiċli li wieħed jifhem għal liema 
miż-żewġ atti jirreferi t-test tar-Regolament, u jitlob għalhekk li jittieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jitranġa dan in-nuqqas.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Diċembru 2012

L-Anness IV mar-Regolament (KE) Nru 1071/20091 jistabbilixxi lista tal-aktar ksur serju tar-

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi 
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regoli tal-UE li jista’ jwassal għat-telf ta’ reputazzjoni tajba tal-operatur tat-trasport skont l-
Artikolu 6(2)(a) ta’ dan ir-Regolament.
Il-petizzjonant jisħaq li l-kliem tal-Anness IV, b’mod partikolari 1(a) u (b), huwa ambigwu u 
mhux konsistenti mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 561/20061, li 
jfixkel l-applikazzjoni t-tajba tal-liġi tal-UE. 

Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 dwar id-dħul għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport 
bit-triq fl-Artikolu 6 tiegħu jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li għandhom jintlaħqu mill-impriżi u 
l-maniġers tat-trasport sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ reputazzjoni tajba. L-aktar ksur serju 
fil-lista tal-Anness IV mar-Regolament jikkonċerna atti leġislattivi differenti tal-UE dwar it-
trasport bit-triq. Dawn l-atti mhumiex speċifikati direttament fl-Anness u lanqas matul il-bqija 
tat-test tar-Regolament. 
Madankollu, mill-kliem fil-punt 1(a) u (b) tal-Anness IV wieħed għandu jifhem li l-ksur 
jikkonċerna d-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 dwar il-ħinijiet 
tas-sewqan, il-pawżi u l-perjodi ta’ mistrieħ. 

Fil-fatt, anke jekk il-kliem użat fil-punt 1(a) u (b) tal-Anness IV ma jirripproduċix it-termini 
eżatti tal-Artikoli 6(1) sa 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006, it-termini użati għandhom 
jinqraw fil-kuntest ta’ dawn l-Artikoli. Għalhekk, għandu jinftiehem li l-espressjoni użata fil-
punt 1(a) tal-Anness IV, jiġifieri: limitu tal-ħin ta’ sewqan ta’ “6 ijiem” ifisser limitu massimu 
ta’ 56 siegħa bħala ħin ta’ sewqan ta’ kull ġimgħa, u limitu ta’ “ħin massimu għal kull 
ġimgħatejn” jirrigwarda massimu ta’ 90 siegħa ta’ ħin ta’ sewqan totali akkumuklat fi 
kwalunkwe ġimgħatejn konsekuttivi. Għalhekk, l-eċċess ta’ kwalunkwe minn dawn iż-żewġ 
limiti ta’ ħin ta’ sewqan b’25 % jew iktar għandu jiġi kkalkulat abbażi ta’ limiti ta’ 56 u 90 
siegħa. 

Waqt li jittieħed l-istess approċċ, il-limitu massimu tas-sewqan ta’ kuljum mill-punt 1(b) tal-
Anness IV, jirreferi għal-limitu ta’ 9 sigħat (jew 10 sigħat mhux iktar minn darbtejn f’ġimgħa) 
tal-ħin tas-sewqan ta’ kuljum, u mhux il-parti tal-ħin tas-sewqan ta’ kuljum sal-pawża 
obbligatorja li għandha tittieħed mix-xufier wara massimu ta’ 4.5 sigħat ta’sewqan.  Dan 
huwa r-riżultat tad-definizzjoni tal-ħin tas-sewqan ta’ kuljum, mogħti mill-Artikolu 4(k) tar-
Regolament (KE) Nru 561/2006, li skont dan il-“ħin ta’ sewqan ta’ kuljum” tfisser it-total 
tal-ħin akkumulat ta’ sewqan bejn it-tmiem ta’ perjodu ta’ mistrieħ wieħed ta’ kuljum u l-bidu 
tal-perjodu ta’ mistrieħ ta’ kuljum ta’ wara jew bejn perjodu ta’ mistrieħ ta’ kuljum u perjodu 
ta’ mistreiħ ta’ kull ġimgħa. 

L-unika element ġdid fil-punt 1(b) tal-Anness IV li m’hemmx provvediment għalih fir-
Regolament (KE) Nru 561/206 huwa il-perjodu ta’ mistrieħ mhux interrott ta’ mill-inqas 4.5 
sigħat, li, jekk dan ma jkunx irrispettat, u jekk jinqabeż ukoll il-ħin massimu ta’ sewqan ta’ 
kuljum b’50 % jew iktar, jaqa’ fil-kategorija tal-aktar ksur serju. Jekk xufier jieħu perjodu 
mhux interrott ta’ mistrieħ ta’ 4.5 sigħat, l-eċċess ta’ sewqan tiegħu b’50 % jew iktar 
m’għandux jitqies bħala ksur mill-iktar serju.    
                                                                                                                                                  
regoli komuni dwar il- li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq 
u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p.51).
1 Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-
armonizzazzjoni ta’ ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-
Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p.1).
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Konklużjoni

L-Anness IV mar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 jistabbilixxi lista tal-aktar ksur serju li 
jista’ jwassal għat-telfien ta’ reputazzjoni tajba. Dan il-ksur huwa ddefinit b’referenza għad-
dispożizzjonijiet stabbiliti f’partijiet differenti tal-leġislazzjoni tat-trasport tal-UE u għandhom 
jinqraw fil-kuntest ta’ dawk ir-regoli. B’mod partikolari huwa l-każ ta’ ksur tal-leġislazzjoni 
dwar il-ħinijiet tas-sewqan, il-pawżi u l-perjodi ta’ mistrieħ imsemmija taħt il-punt 1 ta’ dan l-
Anness, li jirreferu b’mod ċar għad-definizzjonijiet rilevanti mir-Regolament (KE) 561/2006.  


