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Emenda 57
Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
partikolarment l-Artikoli 91(1), 170 u 171 
tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
partikolarment l-Artikoli 4(2)(c), 91(1), 
170 u 171 tiegħu,

Or. fr

Emenda 58
Alain Cadec

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Biex jagħmluha possibbli biex ċittadini 
tal-Unjoni, operaturi ekonomiċi u 
awtoritajiet reġjonali u lokali jibbenefikaw 
mill-massimu tal-vantaġġi li joħorġu mit-
twaqqif ta' żona mingħajr fruntieri interni, 
huwa approprjat, b'mod partikolari, li 
jtejbu l-interkonnessjoni u l-
interoperabilità tan-netwerk ferrovjarju 
nazzjonali kif ukoll l-aċċess għalih, billi 
jiġu implimentati xi miżuri li jistgħu jkunu 
meħtieġa fil-qasam tal-istandardizzazzjoni 
teknika .

(2) Biex isir possibbli biex ċittadini tal-
Unjoni, operaturi ekonomiċi u awtoritajiet 
reġjonali u lokali jibbenefikaw mill-
massimu tal-vantaġġi li joħorġu mit-
twaqqif ta' żona mingħajr fruntieri interni u 
mir-realizzazzjoni tal-objettiv ta’ koeżjoni 
territorjali, huwa approprjat, b'mod 
partikolari, li jittejbu l-interkonnessjoni u l-
interoperabilità tan-netwerk ferrovjarju 
nazzjonali kif ukoll l-aċċess għalih, billi 
jiġu implimentati xi miżuri li jistgħu jkunu 
meħtieġa fil-qasam tal-istandardizzazzjoni 
teknika .

Or. fr

Emenda 59
Jean-Jacob Bicep



PE519.488v01-00 4/12 AM\1002906MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Hemm bżonn li għal raġunijiet ta' 
sikurezza jiġu assenjati kodiċi ta' 
identifikazzjoni għal kull vettura li 
titqiegħed fis-servizz. Il-vettura mbagħad 
titniżżel f'reġistru nazzjonali tal-vetturi. Ir-
reġistri għandhom ikunu disponibbli għal 
konsultazzjoni mill-Istati Membri kollha u 
minn ċerti atturi ekonomiċi fl-Unjoni. Ir-
reġistri nazzjonali tal-vetturi għandhom 
ikunu konsistenti f'dak li hu format tad-
dejta. Għandhom għalhekk ikunu koperti 
minn speċifikazzjonijiet operattivi u 
tekniċi komuni.

(14) Hemm bżonn li għal raġunijiet ta' 
sikurezza jiġu assenjati kodiċi ta' 
identifikazzjoni għal kull vettura li 
titqiegħed fis-servizz. Il-vettura mbagħad 
għandha titniżżel f'reġistru Ewropew tal-
vetturi. Ir-reġistru għandu jkun
disponibbli għall-konsultazzjoni fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 60
Joachim Zeller

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) netwerks li fil-funzjoni tagħhom huma 
separati mill-bqija tas-sistema ferrovjarja 
u li huma maħsuba biss għat-tħaddim ta' 
servizzi tal-passiġieri lokali, urbani 
jew suburbana , kif ukoll impriżi ferrovjarji 
li joperaw biss fuq dawn in-netwerks;

(b) netwerks li huma maħsuba biss għat-
tħaddim ta' servizzi tal-passiġieri lokali, 
urbani jew suburbana , kif ukoll impriżi 
ferrovjarji li joperaw biss fuq dawn in-
netwerks.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li “fil-funzjoni tagħhom huma separati” mhu ċar xejn. Id-deskrizzjoni “maħsuba 
biss għat-tħaddim” hija biżżejjed biex jiġu identifikati b’aċċettazzjoni ġenerali l-linji 
ferrovjarji li għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni.



AM\1002906MT.doc 5/12 PE519.488v01-00

MT

Emenda 61
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 19 imħassar
Tqegħid fis-suq ta' sottosistemi mobbli
1. Is-sottosistema ta' vetturi ferrovjarji u 
s-sottosistema ta' kmand tal-kontroll u 
sinjalazzjoni abbord jistgħu jitqiegħdu fis-
suq mill-applikant biss jekk dawn jiġu 
ddisinjati, mibnija u installati b'tali mod li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali kif 
stabbilit fl-Anness III.
2. B'mod partikolari, l-applikant għandu 
jiżgura li d-dikjarazzjoni ta' verifika KE 
tkun ġiet ipprovduta.
3. Fil-każ ta' tiġdid jew immodernizzar 
tas-sottosistemi eżistenti, se tkun meħtieġa 
dikjarazzjoni ta' verifika ġdida 'KE' kif 
stabbilit fl-Artikolu 15(4).

Or. en

Emenda 62
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Vettura għandha titqiegħed fis-suq biss 
wara li tkun irċeviet l-awtorizzazzjoni tal-
vettura għat-tqegħid fis-suq maħruġa mill-
Aġenzija skont il-paragrafu 5.

1. Vettura għandha titqiegħed fis-servizz
biss wara li tkun irċeviet l-awtorizzazzjoni 
tal-vettura għat-tqegħid fis-suq maħruġa 
mill-Aġenzija skont il-paragrafu 5.

Or. en
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Emenda 63
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha toħroġ deċiżjonijiet 
li jipprovdu l-awtorizzazzjonijiet tal-
vettura għat-tqegħid fis-suq. Dawn l-
awtorizzazzjonijiet jikkonfermaw il-valuri 
tal-parametri rilevanti għall-kontroll tal-
kompatibilità teknika bejn il-vettura u l-
istallazzjonijiet fissi kif stabbiliti fit-TSIs. 
L-awtorizzazzjoni tal-vettura għat-tqegħid 
fis-suq għandha wkoll tipprovdi 
informazzjoni dwar il-konformità tal-
vettura mat-TSIs rilevanti u tistabbilixxi 
gruppi ta' regoli nazzjonali, b'rabta ma' 
dawn il-parametri.

2. L-Aġenzija għandha toħroġ deċiżjonijiet 
li jipprovdu l-awtorizzazzjonijiet tal-
vettura għat-tqegħid fis-servizz. Dawn l-
awtorizzazzjonijiet jikkonfermaw il-valuri 
tal-parametri rilevanti għall-kontroll tal-
kompatibilità teknika bejn il-vettura u l-
istallazzjonijiet fissi kif stabbiliti fit-TSIs u 
l-ġabra ta’ regoli nazzjonali għan-
netwerks jew linji magħżula, jew għall-
grupp ta' netwerks jew linji magħżula. L-
awtorizzazzjoni tal-vettura għat-tqegħid 
fis-suq għandha wkoll tipprovdi 
informazzjoni dwar il-konformità tal-
vettura mat-TSIs rilevanti u l-ġabriet tar-
regoli nazzjonali għan-netwerks jew linji 
jew gruppi ta’ netwerks jew linji 
magħżula, b'rabta ma' dawn il-parametri.

Or. en

Emenda 64
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorizzazzjoni tal-vettura għat-
tqegħid fis-suq tista' tistipula 
kundizzjonijiet għall-użu tal-vettura u 
restrizzjonijiet oħrajn.

3. L-awtorizzazzjoni tal-vettura għat-
tqegħid fis-suq għandha tistipula 
kundizzjonijiet għall-użu tal-vettura u 
restrizzjonijiet oħrajn.

Or. en
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Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorizzazzjoni tal-vettura għat-
tqegħid fis-suq għandha tinħareġ abbażi ta' 
fajl tal-vettura jew tip ta' vettura magħmul 
mill-applikant u tkun tinkludi l-evidenza 
dokumentarja ta':

4. L-awtorizzazzjoni tal-vettura għat-
tqegħid fis-servizz għandha tinħareġ abbażi 
ta' fajl tal-vettura jew tip ta' vettura 
magħmul mill-applikant u tkun tinkludi:

(a) it-tqegħid fis-suq tas-sottosistemi 
mobbli li jagħmlu l-vettura skont l-
Artikolu 19;

(a) id-dikjarazzjoni tal-verifika KE tal-
vettura u l-fajl tekniku li jakkumpanjaha;

(b) il-kompatibilità teknika ta' dawn is-
sottosistemi msemmija fil-punt (a) fil-
vettura, stabbilita abbażi tat-TSIs, tar-
regoli nazzjonali u tar-reġistri nazzjonali u 
rilevanti;

(b) iċ-ċertifikat ta’ verifika fil-każ tar-
regoli nazzjonali skont l-Anness VI 3;

(c) l-integrazzjoni sikura ta' dawn is-
sottosistemi msemmija fil-punt (a) fil-
vettura, stabbilita abbażi tat-TSIs 
rilevanti, ir-regoli nazzjonali u l-metodi 
komuni ta' sikurezza msemmija fl-
Artikolu 6 tad-Direttiva …/… [dwar is-
sikurezza tas-sistema ferrovjarja fl-
Unjoni].

(c) evidenza dokumentarja tal-
integrazzjoni sikura fil-vettura jekk din ma 
tkunx kopert minn (a) u (b);

(ca) evidenza dokumentarja tal-
kompatibilità teknika u l-integrazzjoni 
sikura tal-vettura fil-linji, in-netwerks jew 
gruppi ta' netwerks jew linji magħżula, 
skont il-paragrafu 9.

Or. en

Emenda 66
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tipprovdi gwida L-Aġenzija għandha tipprovdi gwida 
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ddettaljata dwar kif tinkiseb l-
awtorizzazzjoni tal-vettura għat-tqegħid 
fis-suq. Dokument ta' gwida għall-
applikazzjoni li jiddeskrivi u jispjega r-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni tal-vettura 
għat-tqegħid fis-suq u li jelenka d-
dokumenti rikjesti għandu jkun disponibbli 
għall-applikanti mingħajr ħlas. L-
awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza 
għandhom jikkooperaw mal-Aġenzija fit-
tixrid ta' din l-informazzjoni.

ddettaljata dwar kif tinkiseb l-
awtorizzazzjoni tal-vettura għat-tqegħid 
fis-servizz. Dokument ta' gwida għall-
applikazzjoni li jiddeskrivi u jispjega r-
rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni tal-vettura 
għat-tqegħid fis-servizz u li jelenka d-
dokumenti rikjesti għandu jkun disponibbli 
għall-applikanti mingħajr ħlas. L-
awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza 
għandhom jikkooperaw mal-Aġenzija fit-
tixrid ta' din l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 67
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Aġenzija tista' toħroġ awtorizzazzjoni 
tal-vettura għat-tqegħid fis-suq ta' serje ta' 
vetturi. Dawn l-awtorizzazzjonijiet 
għandhom ikunu validi fl-Istati Membri 
kollha.

6. L-Aġenzija tista' toħroġ awtorizzazzjoni 
tal-vettura għat-tqegħid fis-servizz ta' serje 
ta' vetturi. Dawn l-awtorizzazzjonijiet
għandhom ikunu validi fl-Istati Membri 
kollha.

Or. en

Emenda 68
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 9 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba tal-applikant, l-awtorizzazzjoni 
tal-vettura għat-tqegħid fis-suq tista' 
tinkludi indikazzjoni ċara tan-netwerks jew 
linji jew gruppi ta' netwerks jew linji meta 
l-impriża ferrovjarja tista' tqiegħed tali 
vettura fis-servizz mingħajr aktar verifiki, 

Fit-talba tiegħu, l-applikant għandu 
jipprovdi t-turija tal-kompatibilità teknika 
tal-vettura man-netwerks jew linji jew 
gruppi ta' netwerks jew linji li għalihom 
ikun qed japplika. L-awtorizzazzjoni tal-
vettura għat-tqegħid fis-servizz tinkludi 
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kontrolli jew testijiet li jikkonċernaw il-
kompatibilità teknika bejn il-vettura u 
dawn in-netwerks jew linji. F'dak il-każ, 
fit-talba tiegħu l-applikant għandu jinkludi 
l-prova tal-kompatibilità teknika tal-vettura 
man-netwerks jew linji kkonċernati.

indikazzjoni ċara tan-netwerks jew linji 
jew gruppi ta' netwerks jew linji fejn tkun 
tista’ tiċċirkola l-vettura mingħajr aktar 
verifiki, kontrolli jew testijiet li 
jikkonċernaw il-kompatibilità teknika bejn 
il-vettura u dawn in-netwerks jew linji 
F'dak il-każ, fit-talba tiegħu l-applikant 
għandu jinkludi l-prova tal-kompatibilità 
teknika tal-vettura man-netwerks jew linji 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 69
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Jekk vettura ma tkunx għadha 
tissodisfa l-kundizzjonijiet li skonthom 
tkun inħarġet l-awtorizzazzjoni, l-
Aġenzija tista’ timmodifika jew tirrevoka 
l-awtorizzazzjoni tal-vettura; f’każ bħal 
dan, l-Aġenzija għandha tagħti raġunijiet 
għad-deċiżjoni tagħha u taġġorna r-
reġistru Ewrropew definit fl-Artikolu 43.

Or. en

Emenda 70
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tqegħid fis-servizz tal-vetturi Użu tal-vetturi

Or. en
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Emenda 71
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impriżi ferrovjarji għandhom iqiegħdu 
vettura fis-servizz biss wara li jkunu 
kkontrollaw, b'konsultazzjoni mal-
amministratur tal-infrastruttura, il-
kompatibilità teknika bejn il-vettura u r-
rotta u l-integrazzjoni sikura tal-vettura 
fis-sistema li fiha tkun maħsuba li topera, 
stabbilita abbażi tat-TSIs rilevanti, ir-
regoli nazzjonali, ir-reġistri u l-metodi 
komuni ta' sikurezza stabbiliti fl-
Artikolu 6 tad-Direttiva.

Qabel ma topera vettura, l-impriża 
ferrovjarja għandha tivverifika li l-vettura 
għandha awtorizzazzjoni valida għat-
tqegħid fis-servizz għall-Istati Membri u r-
rotta fejn hu intenzjonat li se tiċċirkola l-
vettura:

a) ir-reġistu/reġistri speċifikat(i) fl-
Artikolu 45 u kwalunkwe valuri alterati 
temporanji tal-parametri dovuti għal 
restrizzjonijiet proviżorji relatati man-
netwerk trasmessi mill-manager tal-
infrastruttura jew mal-vettura mill-ECM.
b) Ir-reġistru Ewropew tal-vetturi 
msemmi fl-Artikolu 43 u/jew ir-reġistru 
Ewropew tat-tipi ta’ vetturi msemmi fl-
Artikolu 44 inklużi kwalunkwe valuri 
alterati temporanji tal-parametri dovuti 
għal restrizzjonijiet proviżorji relatati mat-
tip jew mal-vettura.

Or. en

Emenda 72
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan, il-vetturi għandhom l-
ewwel jirċievu l-awtorizzazzjoni tal-vetturi 
għat-tqegħid fis-suq skont l-Artikolu 20.

imħassar

Or. en

Emenda 73
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe vettura li titqiegħed fis-
servizz fis-sistema ferrovjarja tal-Unjoni 
għandu jkollha numru Ewropew tal-vettura 
( EVN ) assenjat lilha mill-awtorità 
nazzjonali kompetenti tas-sikurezza għat-
territorju rilevanti qabel ma l-vettura 
titqiegħed għall-ewwel darba fis-servizz .

1. Kwalunkwe vettura li tqiegħdet fis-
servizz fis-sistema ferrovjarja tal-Unjoni 
għandu jkollha numru Ewropew tal-vettura 
(EVN) assenjat lilha mill-Aġenzija meta 
tkun qed tinħareġ l-awtorizzazzjoni.

Or. en

Emenda 74
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reġistri nazzjonali tal-vetturi Reġistru Ewropew tal-vetturi

Or. en

Emenda 75
Jean-Jacob Bicep
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Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu jkun miżmum u aġġornat minn 
korp li jkun indipendenti minn kull 
impriża ferrovjarja;

(b) għandu jkun miżmum u aġġornat mill-
Aġenzija;

Or. en

Emenda 76
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
speċifikazzjonijiet komuni fir-rigward tal-
kontenut, il-format tad-dejta, l-arkitettura 
funzjonali u teknika, il-mod ta' tħaddim, 
inkluż l-arranġamenti għall-iskambju tad-
dejta u r-regoli għall-input tad-dejta u l-
konsultazzjoni għar-reġistri tal-vetturi 
nazzjonali permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 48(3).

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
speċifikazzjonijiet komuni fir-rigward tal-
kontenut, il-format tad-dejta, l-arkitettura 
funzjonali u teknika, il-mod ta' tħaddim, 
inkluż l-arranġamenti għall-iskambju tad-
dejta u r-regoli għall-input tad-dejta u l-
konsultazzjoni għar-reġistru Ewropew tal-
vetturi permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 48(3).

Or. en


