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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Introduzzjoni:

Is-settur ferrovjarju llum il-ġurnata sejjer lura f’bosta Stati Membri, filwaqt li l-bżonn tat-
trasport tal-merkanzija u tal-persuni qed jiżdied kontinwament u l-isfidi ambjentali u tal-
enerġija qed iġiegħlu l-Ewropa ssib soluzzjonijiet ta’ trasport sostennibbli. Għaliex sejjer 
lura? Il-ferrovija tiswa’ wisq u m’għandhiex netwerk estiż biżżejjed biex ikollha l-vantaġġ fuq 
il-kompetituri diretti tagħha: il-karozza, id-dgħajsa jew l-ajruplan. 

B’hekk il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat ir-raba’ pakkett ferrovjarju tagħha fit-30 ta’ 
Jannar 2013, bl-għan li tlesti l-istabbiliment ta’ spazju ferrovjarju uniku Ewropew, billi 
tkabbar il-kompetizzjoni u tnaqqas il-kost tat-trasport ferrovjarju.  

L-impatt ta’ dawn ir-riformi għall-Istati Membri, ir-reġjuni, l-awtoritajiet lokali, il-partijiet 
interessati tas-sistema ferrovjarja, l-utenti u ċ-ċittadini se jkun immens, u l-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali, kompetenti fil-qasam tal-effetti tal-politiki l-oħra tal-Unjoni dwar il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali Ewropea, għandha l-bażi sabiex tagħti opinjoni 
komprensiva dwar dawn ir-reformi.   

L-għan tar-riformulazzjoni tad-Direttiva relatata mal-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fi 
ħdan l-UE huwa li titnaqqas il-frammentazzjoni u l-ispejjeż tat-tqegħid fis-suq tal-vetturi u 
tal-materjal. Dawn il-proposti se jippermettu li titkabbar l-interoperabilità tal-linji ferrovjarji 
fuq livell tal-UE, filwaqt li jiġi kkonservat l-aħjar livell ta’ sikurezza.  

Is-simplifikazzjoni tal-proċeduri u l-armonizzazzjoni teknika huma l-prerekwiżit neċessarju 
għall-ħolqien ta' spazju ferrovjarju uniku Ewropew u għall-ftuħ tal-kompetizzjoni fis-settur. 
L-interoperabilità hija wkoll il-kundizzjoni sine qua non tat-titjib tat-trasport ferrovjarju 
transkonfinali, indispensabbli għall-koeżjoni territorjali tal-Unjoni. 

Filfatt, is-sistemi differenti ta’ linji ferrovjari nazzjonali għadhom iġarrbu l-marki tal-istorja 
tal-gwerra fl-Ewropa. Kienu maħluqin storikament u volontarjament b’mod mhux omoġenju 
għall-protezzjoni tal-ekonomiji nazzjonali u fuq kollox tat-territorju nazzjonali minn kull 
invażjoni ta’ armati barranin. 

Skont il-Kummissjoni Ewropea, bħalissa jeżistu iktar minn 11,000 regola teknika u ta’ 
sikurezza nazzjonali fl-UE. L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (l-Aġenzija) attwalment għandha 
responsabbiltà normattiva: għandha l-inkarigu li tistabbilixxi n-normi minimi ta’ 
interoperabilità sabiex titnaqqas din it-taħwida ta’ regoli nazzjonali u tiġi permessa ċ-
ċirkolazzjoni żgura u mingħajr interruzzjoni tal-ferroviji. 

L-awtorizzazzjoni ta’ rilaxx tal-vetturi tingħata minn kull Awtorità Nazzjonali ta’ Sikurezza 
(ANS) fuq it-territorju nazzjonali tagħha. Id-diverġenzi huma kbar fil-mod kif dawn l-
awtoritajiet imexxu l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni tal-vetturi u ta' ċertifikazzjoni fil-qasam 
tas-sikurezza. Il-proċedura hija ta’ spiss twila u għalja.
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Iċ-ċifri disponibbli juru li l-ispejjeż marbutin mal-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni jilħqu sa 10% 
tal-ispejjeż tal-lokomotivi għal kull pajjiż. Meta dawn jintużaw fi tliet Stati Membri, l-ispejjeż 
globali jistgħu jilħqu madwar 30%.

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea ġiet kwalifikata bħala “rivoluzzjonarja”. Fil-fatt, il-
Kummissjoni tixtieq tneħħi l-awtorizzazzjoni ta’ “rilaxx” biex iżżomm biss l-idea ta’ “tqegħid 
fis-suq” u tagħti lill-impriża ferrovjarja (EF) ir-responsabbiltà li tirrilaxxa u tmexxi l-ferrovija. 

Innovazzjoni oħra: il-Kummissjoni tixtieq tagħti responsabbiltà "operazzjonali" lill-Aġenzija 
minbarra r-responsabbiltà "normativa" tagħha: għandha tkun l-Aġenzija li tagħti l-
"awtorizzazzjonijiet ta’ tqegħid fis-suq" wara l-ġbir taċ-ċertifikati li juru li l-materjal huwa 
konformi. 

Il-proposti tal-emendi:

Ir-rapporteur tagħkom jilqa’ b’entużjażmu l-proposti tal-Kummissjoni Ewropea li huma 
konformi ma' simplifikazzjoni reali tal-proċeduri għall-applikanti u approċċ Ewropew reali 
għaċ-ċertifikazzjoni tal-vetturi. 

Il-modifiki proposti jirrigwardaw l-awtorizzazzjoni ta’ "tqegħid fis-suq" maħruġa mill-
Aġenzija li tgħodd madwar l-Ewropa kollha. Din l-awtorizzazzjoni għandha tendenza li 
tissopravaluta l-kapaċità tal-Aġenzija li tieħu post 27 ANS, li tirregola r-regoli nazzjonali 
kollha li għadhom jeżistu u li twettaq il-verifiki neċessarji.

Barra minn hekk, il-kost u r-responsabbiltà tar-rilaxx li għandhom l-impriżi ferrovjarji se 
jkunu ta’ piż wisq kbir u jistgħu jiskoraġġixxu lil min jidħol ġdid fis-suq.

L-istruttura proposta: L-emendi jispiraw ruħhom prinċipalment mill-kompromess li ntlaħaq 
fil-Kunsill fl-10 ta’ Ġunju li għadda, li jippermetti bilanċ bejn l-arbitraġġ Ewropew u l-esperti 
nazzjonali. B'dan il-mod l-Aġenzija tibqa' l-punt uniku ta' servizz għal kull awtorizzazzjoni ta' 
vettura. L-applikant għandu jispeċifika fit-talba tiegħu iż-"żona ta’ operazzjoni" tal-vettura. L-
Aġenzija twettaq il-verifika tar-rispett tat-TSI u tittrasferixxi lill-ANS taż-"żona ta’ 
operazzjoni" it-talbiet ta’ verifika ta’ kompatibilità teknika mar-regoli nazzjonali. 

L-awtoritajiet għandhom perjodu ta’ xahar sabiex jitolbu dokumenti ta’ appoġġ supplimentari 
u għandhom mhux iktar minn 4 xhur biex jivvalutaw u jipproċessaw il-fajl.  Wara, l-Aġenzija 
tieħu d-deċiżjoni tagħha, skont l-opinjonijiet tal-ANS. 

F’każ ta’ kunflitt, il-Bord tal-Appell huwa kompetenti li jarbitra bejn l-Aġenzija u l-ANS. 

Il-modifiki l-oħra: Ir-rapporteur tagħkom jipproponi wkoll il-ħolqien ta’ reġistru Ewropew ta’ 
vetturi, minflok iż-żamma ta’ 27 reġistru nazzjonali. Huwa speċifikat ukoll li l-bidliet 
“prinċipali” biss fuq il-vetturi jeħtieġu l-kisba ta’ awtorizzazzjoni ġdida. L-analiżi tal-ispejjeż 
u l-benefiċċji ta’ TSI ġdida għandha tkun valutata b’attenzjoni. 

Il-partijiet separati għandhom ukoll ikunu soġġetti għal armonizzazzjoni, sabiex is-suq 
Ewropew isir iktar fluwidu. Fl-aħħar nett, l-Aġenzija għandha tħares il-kontroll tal-
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awtorizzazzjoni tas-sistemi ERTMS sabiex tiġi żgurata koordinazzjoni tal-implimentazzjoni 
ta’ din is-sistema fl-Ewropa kollha.

Fl-aħħar nett, innovazzjoni importanti hija l-possibilità li tiġi estiża ż-"żona ta’ operazzjoni" 
sal-eqreb stazzjoni transkonfinali mingħajr proċedura ġdida, jekk is-sistemi ferrovjarji huma 
simili. 

Il-perjodi ta’ tranżizzjoni: Minħabba l-ammont kbir ta’ xogħol ta' adattament li l-AFE u l-
ANS għandhom iwettqu, huwa propost li l-perjodu ta' traspożizzjoni jiġi estiż għal tliet snin 
minflok tnejn. Madankollu, fl-aħħar tas-sentejn, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-progress imwettaq mill-Aġenzija sabiex jissoddisfaw 
il-kompetenzi ġodda tagħhom. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jsejjaħ 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 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 
titniżżel f'reġistru Ewropew tal-vetturi. Ir-
reġistru għandu jkun pubbliku.

Or. fr



PE514.700v01-00 6/36 PA\941208MT.doc

MT

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li għandhom jitħarsu biex 
tinkiseb l-interoperabilità fis-sistema 
ferrovjarja tal- Unjoni , b'tali mod li tkun 
kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva […/…dwar is-sikurezza tas-
sistema ferrovjarja fl-Unjoni] . Dawn il-
kundizzjonijiet jikkonċernaw id-disinn, 
kostruzzjoni, tqegħid fis-
servizz, immodernizzar , tiġdid, tħaddim u 
manutenzjoni ta' partijiet ta' din is-sistema 
kif ukoll il-kwalifiki professjonali u l-
kundizzjonijiet tas-saħħa u sikurezza tal-
persunal li jikkontribwixxu għat-tħaddim u 
l-manutenzjoni tagħha.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li għandhom jitħarsu biex 
tinkiseb l-interoperabilità fis-sistema 
ferrovjarja tal-Unjoni, b'tali mod li tkun 
kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva […/…dwar is-sikurezza tas-
sistema ferrovjarja fl-Unjoni]. Dawn il-
kundizzjonijiet jikkonċernaw id-disinn, 
kostruzzjoni, tqegħid fis-
servizz, immodernizzar, tiġdid, tħaddim u 
manutenzjoni ta' partijiet ta' din is-sistema 
kif ukoll il-kwalifiki professjonali u l-
kundizzjonijiet tas-saħħa u sikurezza tal-
persunal li jikkontribwixxu għat-tħaddim u 
l-manutenzjoni tagħha. L-insegwiment ta' 
dan l-għan għandu jwassal għad-
definizzjoni ta' livell ottimu ta' 
armonizzazzjoni teknika u jippermetti li 
jsir kontribut għall-ħolqien progressiv tas-
suq intern tal-apparat u s-servizzi ta’ 
kostruzzjoni, ta’ tiġdid, ta’ immodernizzar 
u ta’ operazzjoni tas-sistemi ferrovjarja fi 
ħdan l-Unjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet eżistenti ppreżentati fid-Direttiva dwar l-interoperabilità (Artikolu attwali 1.2b) 
għandhom ikunu ppreservati, peress li jagħtu l-idea ġenerali tad-Direttiva (livell ottimu ta’ 
armonizzazzjoni teknika u ħolqien progressiv tas-suq intern tal-apparat, is-servizzi u l-
operazzjoni).

Emenda 3

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

(2) “interoperabbiltà”; l-abilità ta' sistema 
ferrovjarja li tippermetti l-moviment bla 
periklu u interruzzjoni ta' treni li jilħqu l-
livelli meħtieġa fl-operat ta' dawn il-linji.

(2) “interoperabbiltà”; l-abilità ta' sistema 
ferrovjarja li tippermetti l-moviment bla 
periklu u interruzzjoni ta' treni li jilħqu l-
livelli meħtieġa fl-operat ta' dawn il-linji. 
Din l-abbilità tiddependi mill-
kundizzjonijet regolatorji, tekniċi 
operattivi kollha li għandhom jintlaħqu 
biex jiġu koperti l-ħtiġijiet essenzjali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din is-sentenza preżenti fil-qafas leġiżlattiv Ewropew attwali tibqa’ neċessarja għaliex 
tipprovdi kjarifika ikbar.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) “immodernizzar”: kull tibdil 
f'sottosistema jew parti minnha li jirriżulta 
f'tibdil fil-fajl tekniku li jakkumpanja d-
dikjarazzjoni ta' verifika 'KE' jekk dan il-
fajl tekniku jkun jeżisti u li jtejjeb il-
prestazzjoni ġenerali tas-sottosistema;

(12) “immodernizzar”: kull tibdil kbir
f’sottosistema jew parti minnha, ta’ vettura 
jew parti minnha, u li ttejjeb il-
prestazzjoni ġenerali tas-sottosistema; 
Kull TSI tispeċifika l-bidliet “maġġuri” 
għas-sottosistemi jew il-vettura 
kkonċernata;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata dikjarazzjoni 'KE' ġdida għal kull modifika (bosta modifiki minuri jseħħu bi 
jew mingħajr impatt fuq il-fajl tekniku), il-kriterju "maġġuri" għandu jiġi spjegat fit-TSI 
sabiex tiġi stabbilita dikjarazzjoni ‘KE’.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) “tiġdid”: kull xogħol ta' tibdil f' 
sottosistema jew parti minnha li ma jibdilx 
il-prestazzjoni ġenerali tas-sottosistema;

(13) “tiġdid”: kull xogħol ta' 
tibdil maġġuri f' sottosistema jew f’vettura 
jew parti minnha li ma jibdilx il-
prestazzjoni ġenerali tas-sottosistema jew 
tal-vettura; kull TSI tispeċifika l-bidliet 
“maġġuri” għas-sottosistemi jew il-vettura 
kkonċernata;

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 39a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) “żona ta’ operazzjoni”: żona ta’ 
operazzjoni prevista tal-vetturi, jiġifieri, 
in-netwerks jew linji, jew il-gruppi ta’ 
netwerks jew linji li jinsabu fi Stat jew 
f’bosta Stati Membri li fihom il-vettura 
hija maħsuba li topera.

Or. fr

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jistabbilixxi l-kostitwenti tal-
interoperabilità u l-interfaċċji li għandhom 
jiġu koperti mill-
ispeċifikazzjonijiet Ewropej , inklużi l-
istandards Ewropej, li huma meħtieġa biex 
jakkwistaw l-interoperabilità fis-sistema 
ferrovjarja;

d) jistabbilixxi l-kostitwenti tal-
interoperabilità u l-interfaċċji li għandhom 
jiġu koperti mill-
ispeċifikazzjonijiet Ewropej, inklużi l-
istandards Ewropej, li huma meħtieġa biex 
jakkwistaw l-interoperabilità fis-sistema 
ferrovjarja; Din tinkludi l-identifikazzjoni 
tal-ispare parts ferrovjarji suxxettibli li 
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jiġu normalizzati skont l-Artikolu 41 tar-
Regolament relatat mal-[Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għal-linji ferrovjarji u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 
881/2004.]

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kull TSI għandha tinkludi l-lista ta' “spare parts” li għandhom jiġu standardizzati sabiex 
jinkiseb il-ħolqien ta’ suq intern tal-apparat ferrovjarji skont il-proposta tal-Kummissjoni 
għall-Artikolu 41 tar-Regolament dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal-linji ferrovjarji.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. It-tfassil, l-adozzjoni u r-reviżjoni ta’ 
kull TSI (inkluża d-dejta demografika) 
iqisu l-ispejjeż u l-benefiċċji stimati tas-
soluzzjonijiet kollha tekniċi previsti, kif 
ukoll l-interfaċċi tagħhom, tal-mod ta’ 
stabbiliment u implimentazzjoni tas-
soluzzjonijiet l-iktar sostenibbli. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu sehem f'dawn 
l-istimi billi jagħtu l-informazzjoni 
meħtieġa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-parti tad-Direttiva attwali (Anness 1, 4.2) għandu jerġa' jiġi introdott, sabiex titwettaq 
valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji stimati tas-soluzzjonijiet tekniċi kollha previsti, għal 
kull Speċifikazzjoni Teknika ta’ Interoperabilità, bl-għan li jiġu implimentati s-soluzzjonijiet 
l-iktar sostenibbli, b’mod partikolari għall-benefiċċju tal-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Membru tan-netwerk ta’ korpi 
rappreżentanti jista’ jaġixxi bħala 
applikant sabiex jiġbor l-opinjonijiet dwar 
in-nuqqasijiet ta’ TSI permezz tal-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma l-applikant dwar id-deċiżjoni 
tagħha u tiġġustifika r-rifjut eventwali 
tagħha.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet interessati ferrovjarji huma spiss minn tal-ewwel li jidentifikaw il-problemi ta’ 
TSI, b’hekk għandhom ikunu jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni tiġbor l-opinjonijiet dwar in-
nuqqasijiet identifikati f’TSI.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ix-xogħol tal-korp notifikat tal-
valutazzjoni tal-konformità responsabbli 
għall-verifika "KE" tas-sottosistema 
għandu jibda fl-istadju tad-disinn u jkopri 
l-perjodu tal-produzzjoni kollu sal-istadju 
tal-aċċettazzjoni qabel ma s-sottosistema 
tiddaħħal fis-servizz. Dan jista' jkopri 
wkoll il-verifika tal-interfaċċji tas-
sottosistema inkwistjoni mas-sistema li 
fiha tkun inkorporata, ibbażata fuq l-
informazzjoni disponibbli fit-TSI rilevanti 
u fir-reġistri previsti fl-Artikoli 44 u 45.

2. Ix-xogħol tal-korp notifikat tal-
valutazzjoni tal-konformità responsabbli 
għall-verifika "KE" tas-sottosistema 
għandu jibda fl-istadju tad-disinn u jkopri 
l-perjodu tal-produzzjoni kollu sal-istadju 
tal-aċċettazzjoni qabel ma s-sottosistema 
tiddaħħal fis-servizz. Dan ikopri wkoll il-
verifika tal-interfaċċji tas-sottosistema 
inkwistjoni mas-sistema li fiha tkun 
inkorporata, ibbażata fuq l-informazzjoni 
disponibbli fit-TSI rilevanti u fir-reġistri 
previsti fl-Artikoli 44 u 45.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-interfaċċji jkunu koperti wkoll, kif inhu l-każ fid-Direttiva attwali.
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull awtorità nazzjonali tas-sikurezza 
għandha tawtorizza t-tqegħid fis-servizz 
tas-sottosistemi tal-enerġija u l-
infrastruttura li huma llokalizzati jew 
operati fit-territorju tal-Istat Membru 
tagħha.

Kull awtorità nazzjonali tas-sikurezza 
għandha tawtorizza t-tqegħid fis-servizz 
tas-sottosistemi tal-enerġija u l-
infrastruttura li huma llokalizzati jew 
operati fit-territorju tal-Istat Membru 
tagħha. Għall-installazzjonijiet ERTMS 
fuq l-art, l-Awtorità Nazzjonali għas-
Sikurezza għandha tikkonsulta l-Aġenzija 
Ferrovjarja Ewropea li hija l-awtorità li 
tieħu d-deċiżjoni. Għall-installazzjonijiet 
fissi oħrajn kollha, l-Awtorità Nazzjonali 
ta’ Sikurezza hija l-awtorità li tieħu d-
deċiżjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa iktar ċar li ssir referenza diretta għall-“installazzjoni ERTMS fuq l-art”. Kull awtorità 
nazzjonali ta’ sikurezza għandha tagħti l-awtorizzazzjonijiet ta’ attivazzjoni tal-
installazzjonijiet fissi nazzjonali kollha. L-Aġenzija għandha tagħti l-awtorizzazzjonijiet 
relatati mal-installazzjonijiet ERTMS fuq l-art sabiex tiggarantixxi approċċ koordinat tal-
ERTMS.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 5 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-livell ġenerali ta' sikurezza tas-
sottosistema kkonċernata jista' jiġi
affettwat ħażin mix-xogħlijiet previsti; jew

(f) il-livell ġenerali ta' sikurezza tas-
sottosistema kkonċernata jista' jiġi 
affettwat b’mod sostanzjali mix-xogħlijiet 
previsti; jew

Or. fr
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Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta' tiġdid jew immodernizzar tas-
sottosistemi eżistenti, se tkun meħtieġa 
dikjarazzjoni ta' verifika ġdida 'KE' kif
stabbilit fl-Artikolu 15(4).

3. Fil-każ ta' tiġdid jew immodernizzar tas-
sottosistemi maġġuri eżistenti, se tkun 
meħtieġa dikjarazzjoni ta' verifika ġdida 
'KE' kif stabbilit fl-Artikolu 15(4).

Or. fr

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Reġistrazzjoni tal-vetturi awtorizzati li se 

jitqiegħdu fis-suq
1. Qabel ma vettura tintuża għall-ewwel 
darba u wara li tingħata l-awtorizzazzjoni 
ta’ tqegħid fis-suq skont l-Artikolu 20, 
għandha tiġi rreġistrata skont l-Artikolu 
43 fir-Reġistru Ewropew tal-vetturi fuq 
talba tad-detentur.

Or. fr

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-applikant  għandu jispeċifika, fit-
talba tiegħu għat-tqegħid fis-suq, iż-żona 
ta’ operazzjoni prevista tal-vetturi, 
jiġifieri, in-netwerks jew linji, jew il-
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gruppi ta’ netwerks jew linji li jinsabu fi 
Stat jew f’bosta Stati Membri li fihom il-
vettura hija maħsuba li topera. L-
applikant għandu jinkludi l-prova tal-
kompatibilità teknika tal-vettura man-
netwerks jew linji kkonċernati.

Or. fr

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. 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':
(a) it-tqegħid fis-suq tas-sottosistemi 
mobbli li jagħmlu l-vettura skont l-
Artikolu 19;
(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;
(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 ferrovjarja fl-Unjoni].
d) Il-kompatibbiltà teknika tal-vettura 
bin-netwerk taż-żona msemmija fil-
paragrafu 1a, stabbilita abbażi tat-TSI u 
tar-regoli nazzjonali konċernati, kif ukoll 
tal-metodi tas-sikurezza stabbiliti fl-
Artikolu 6 tad-Direttiva.../... [dwar is-
sikurezza ferrovjarja fl-Unjoni].
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Kemm-il darba jkunu jenħtieġu t-testijiet 
sabiex tinkiseb prova dokumentata tal-
kompatibilità teknika msemmija f’1b(b) u 
1b(d), l-awtoritajiet tas-sikurezza 
nazzjonali kkonċernati jistgħu jagħtu l-
awtorizzazzjonijiet temporanji lil min 
jitlobhom biex juża vettura għall-verifiki 
prattiċi fin-netwerk. Il-maniġer tal-
infrastruttura, b’konsultazzjoni ma’ min 
qed jagħmel it-talba, jagħmel l-aħjar 
tiegħu biex jiżgura li t-testijiet isiru fit-
tliet xhur wara l-wasla tat-talba.   Jekk 
ikun meħtieġ, l-awtorità nazzjonali tas-
sikurezza tieħu l-miżuri neċessarji biex 
tiżgura li t-testijiet isiru fil-ħin stipulat.

Or. fr

Emenda 17

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-suq. Din l-
awtorizzazzjoni għandha tinkludi:

(a) l-awtorizzazzjoni għall-bejgħ. Din l-
awtorizzazzjoni hija valida fl-Istati 
Membri kollha u tippermetti 
tranżazzjonijiet kummerċjali fl-Ewropa 
kollha. 
(b) l-awtorizzazzjoni tal-użu tal-vetturi 
għaż-żona msemmija fil-paragrafu 1a. 
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Din l-awtorizzazzjoni  tikkonferma l-valuri
tal-parametri rilevanti għall-kontroll tal-
kompatibilità teknika bejn il-vettura u l-
istallazzjonijiet fissi kif stabbiliti fit-TSI, 
parametri rilevanti għall-verifika tal-
kompatibilità teknika bejn il-vettura u l-
istallazzjonijiet fissi taż-żona kkonċernata. 
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.

(c) il-kundizzjonijiet ta’ operazzjoni tal-
vettura u r-restrizzjonijiet l-oħra.

Or. fr

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex tagħti dawn l-
awtorizzazzjonijiet, l-Aġenzija għandha:
a) tivvaluta l-elementi tal-fajl imsemmijin 
fil-paragrafi 1b (a), (b) u (c) sabiex jiġu 
vverifikati l-kompletezza, il-pertinenza u l-
koerenza tal-fajl fir-rigward tat-TSI 
rilevanti;
b) tikkonsulta l-awtoritajiet tas-sikurezza 
nazzjonali responsabbli għaż-żona ta’ 
operazzjoni prevista għall-valutazzjoni tal-
fajl sabiex tiġi verifikata l-kompletezza, l-
pertinenza u l-koerenza fir-rigward tal-
paragrafu 1b (d) u l-elementi msemmija 
fil-paragrafi 1b (a), (b) u (b) fejn jidħlu r-
regoli nazzjonali rilevanti.
Fil-qafas tal-valutazzjonijiet imsemmijin 
hawn fuq u fil-każ ta’ dubju ġustifikat, l-
Aġenzija jew l-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
sikurezza jistgħu jitolbu testijiet sabiex 
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jitwettqu fin-netwerk. Sabiex jiġu faċilitati 
dawn it-testijiet, l-awtoritajiet ta’
sikurezza nazzjonali konċernati jistgħu 
jagħtu l-awtorizzazzjonijiet temporanji 
għall-applikant sabiex tintuża l-vettura 
għal testijiet fin-netwerk. Il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jagħmel l-isforzi 
neċessarji kollha sabiex jaċċerta ruħu li 
tali test isir fit-tliet xhur wara t-talba tal-
Aġenzija jew tal-awtorità nazzjonali għas-
sikurezza.

Or. fr

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fix-xahar wara li tiġi riċevuta t-talba, 
l-Aġenzija għandha tinforma l-applikant 
li l-fajl tiegħu huwa lest jew titolbu l-
informazzjoni addizzjonali rilevanti li 
għandha tiġi provduta f’perjodu 
raġonevoli. Rigward il-kompletezza, ir-
rilevanza u l-koerenza tal-fajl, l-Aġenzija 
tista' wkoll tivvaluta l-elementi msemmijin 
fil-paragrafu 1b(d).

Or. fr

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Aġenzija għandha tqis 
kompletament il-valutazzjonijiet skont il-
paragrafu 2a qabel ma tieħu deċizjoni 
dwar l-għoti tal-awtorizzazzjoni ta’ vetturi 
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għat-tqegħid fis-suq. L-Aġenzija għandha 
tagħti l-awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq, 
jew tinforma l-applikant dwar id-deċiżjoni 
negattiva tagħha u tagħti raġunijiet 
għaliha, fi żmien raġonevoli 
predeterminat, u fi kwalunkwe każ, fi 
żmien erba’ xhur mir-riċeviment ta’ kull 
informazzjoni rilevanti.

Or. fr

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. L-Aġenzija għandha tassumi r-
responsabbiltà sħiħa tal-
awtorizzazzjonijiet li tagħti. F’dan ir-
rigward, fil-każ ta’ inkjesta ġudizzjarja li 
timplika l-Aġenzija jew il-persunal 
tagħha, l-Aġenzija għandha tikkoopera 
b’mod sħiħ mal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri kkonċernati.

Or. fr

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2e. Meta l-Aġenzija ma taqbilx ma' 
valutazzjoni negattiva mwettqa minn 
awtorità jew minn bosta awtoritajiet 
nazzjonali ta’ sikurezza skont il-paragrafu 
2a (b), għandha tinforma l-awtorità jew 
awtoritajiet msemmija, filwaqt li tagħti 
raġunijiet għal dan in-nuqqas ta’ qbil.
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L-Aġenzija u l-awtorità jew l-awtoritajiet 
ta’ sikurezza nazzjonali għandhom 
jikkooperaw sabiex tinkiseb valutazzjoni 
aċċettabli għal kulħadd. Jekk hemm 
bżonn, jekk l-Aġenzija u l-awtorità jew l-
awtoritajiet ta’ sikurezza nazzjonali 
jiddeċiedu hekk, dan il-proċess jista’ 
jimplika wkoll l-applikant. Jekk ma tista' 
tinkiseb l-ebda valutazzjoni aċċettabli 
għal kulhadd fi 15-il jum wara li l-
Aġenzija tinforma l-awtorità jew l-
awtoritajiet ta’ sikurezza nazzjonali dwar 
in-nuqqas ta’ qbil tagħha, l-Aġenzija 
tieħu d-deċiżjoni finali tagħha, salemm l-
awtorità jew l-awtoritajiet ta’ sikurezza 
nazzjonali ma jkunux ressqu l-affari 
għall-arbitraġġ tal-bord tal-appell stabbilit 
skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) 
Nru ... / ... [regolament li tistabbilixxi 
Aġenzija]. Il-bord tal-appell għandu 
jiddeċiedi li jikkonferma l-abbozz ta’ 
deċiżjoni tal-Aġenzija fi 15-il jum wara t-
talba tal-awtorità jew l-awtoritajiet ta' 
sikurezza nazzjonali.
Meta l-bord tal-appell jaqbel mal-
Aġenzija, l-Aġenzija tista’ tieħu deċiżjoni 
mingħajr dewmien.
Meta l-bord tal-appell jaqbel mal-
valutazzjoni negattiva tal-awtorità 
nazzjonali ta’ sikurezza, l-Aġenzija 
għandha tagħti awtorizzazzjoni għal 
qasam ta’ operazzjoni minbarra l-partijiet 
tan-netwerk li jkunu rċevew valutazzjoni 
negattiva.
Meta l-Aġenzija ma taqbilx ma' 
valutazzjoni pożittiva ta’ awtorità jew 
bosta awtoritajiet nazzjonali ta’ sikurezza 
skont il-paragrafu 2a (b), għandha 
tinforma l-awtorità jew awtoritajiet 
msemmija, filwaqt li tagħti raġunijiet għal 
dan in-nuqqas ta’ qbil. L-Aġenzija u l-
awtorità jew l-awtoritajiet ta’ sikurezza 
nazzjonali għandhom jikkooperaw sabiex 
tinkiseb valutazzjoni aċċettabli għal 
kulħadd. Jekk hemm bżonn, jekk l-
Aġenzija u l-awtorità jew l-awtoritajiet ta’ 
sikurezza nazzjonali jiddeċiedu hekk, dan
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il-proċess jista’ jimplika wkoll l-applikant. 
Jekk ma tinkiseb l-ebda valutazzjoni 
aċċettabbli għal kulħadd fi żmien 15-il 
jum wara li l-Aġenzija tkun infurmat l-
awtorità nazzjonali ta’ sikurezza u l-
awtoritajiet dwar in-nuqqas ta’ qbil 
tagħha, l-Aġenzija għandha tieħu d-
deċiżjoni finali tagħha.

Or. fr

Emenda 23

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':

imħassar

(i) it-tqegħid fis-suq tas-sottosistemi 
mobbli li jagħmlu l-vettura skont l-
Artikolu 19;
(j) 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;
(k) 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].

Or. fr
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Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 4 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 4 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) 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;

imħassar

Or. fr

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 4 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) 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].

imħassar
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Or. fr

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Aġenzija għandha tieħu d-deċiżjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 2 fi żmien 
predeterminat u raġonevoli, u, fi 
kwalunkwe każ, fi żmien erba' xhur mill-
wasla tal-informazzjoni rilevanti. Dawn l-
awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu validi 
fl-Istati Membri kollha.

L-Aġenzija għandha tieħu d-deċiżjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 2 fi żmien 
predeterminat u raġonevoli, u, fi 
kwalunkwe każ, fi żmien erba' xhur mill-
wasla tal-informazzjoni rilevanti u fi żmien 
ħames xhur f’każ ta’ appell.

Or. fr

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Aġenzija għandha tipprovdi gwida 
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.

L-Aġenzija għandha tipprovdi gwida 
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.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
mhux iktar tard minn sentejn wara d-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva preżenti, permezz ta’ 
atti ta' implimentazzjoni, regoli dettaljati 
dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni, 
inklużi:
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a) linji gwida dettaljati għall-applikanti li 
jiddeskrivu u jispjegaw il-ħtiġijiet dwar l-
awtorizzazzjoni ta’ vettura għat-tqegħid 
fis-suq u l-lista ta’ dokumenti meħtieġa;
b) il-proċeduri għall-proċess ta’ 
awtorizzazzjoni, bħall-kontenut u l-
perjodu għal kull stadju tal-proċess;
c) il-kriterji ta’ valutazzjoni tal-fajls ta’ 
applikazzjoni.
Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 48(3).

Or. fr

Emenda 29

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-suq ta' serje ta' 
vetturi. Dawn l-awtorizzazzjonijiet 
għandhom ikunu validi fl-Istati Membri 
kollha għall-parti 
“kummerċjalizzazzjoni”, u f’kull żona ta’ 
operazzjoni kkonċernata msemmija fil-
paragrafu 1a għall-parti “operazzjoni”.

Or. fr

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-applikant, fil-każ ta’ risposta 
negattiva min-naħa tal-Aġenzija, jista’ 
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jitlob lill-Aġenzija terġa’ tara d-deċiżjoni 
tagħha fi żmien xahar wara l-wasla tar-
risposta negattiva. L-Aġenzija għandha 
xahar, wara l-wasla tat-talba, sabiex 
tikkonferma jew tinvalida d-deċiżjoni 
tagħha.

Or. fr

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fil-każ ta' tiġdid jew ta' mmodernizzar 
ta' vetturi eżistenti li diġà għandhom 
awtorizzazzjoni tal-vettura għat-tqegħid 
fis-suq:

8. Fil-każ ta' tiġdid jew ta' mmodernizzar 
sostanzjali ta' vetturi eżistenti li diġà 
għandhom awtorizzazzjoni tal-vettura għat-
tqegħid fis-suq, meta l-livell globali ta’ 
sikurezza tas-sottosistema kkonċernata 
tista’ tiġi affetwata b’mod negattiv mix-
xogħlijiet previsti; jew meta tali deċizjoni 
tkun meħtieġa mit-TSIs rilevanti:

Or. fr

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Fil-każijiet kollha, l-awtorizzazzjoni 
tgħodd ukoll, mingħajr estensjoni 
neċessarja taż-żona ta’ operazzjoni, għall-
vetturi li jiċċirkolaw sal-istazzjonijiet tal-
Istati Membri ġirien flimkien mal-
karatteristiċi tan-netwerk simili, meta 
dawn l-istazzjonijiet huma viċin tal-
fruntieri, wara konsultazzjoni tal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ sikurezza. Din 
il-konsultazzjoni tista’ titwettaq skont il-
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każ jew tiġi ddikjarata fi ftehim 
transkonfinali bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ sikurezza.

Or. fr

Emenda 33

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, 
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.

Fuq talba tal-applikant, l-awtorizzazzjoni 
tal-vettura għat-tqegħid fis-suq 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, 
kontrolli jew testijiet li jikkonċernaw il-
kompatibilità teknika bejn il-vettura u 
dawn in-netwerks jew linji. Tista' wkoll 
tiżdied din l-indikazzjoni għal netwerks 
jew linji oħrajn, meta dan jintalab mill-
applikant oriġinali jew applikant ieħor, 
wara li tkun inħarġet l-awtorizzazzjoni 
rilevanti għat-tqegħid fis-suq.

Or. fr

Emenda 34

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, 

L-impriżi ferrovjarji għandhom iqiegħdu 
vettura fis-servizz biss wara li jkunu 
kkontrollaw:
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stabbilita abbażi tat-TSIs rilevanti, ir-
regoli nazzjonali, ir-reġistri u l-metodi 
komuni ta' sikurezza stabbiliti fl-
Artikolu 6 tad-Direttiva. L-impriżi 
ferrovjarji għandhom iqiegħdu vettura 
fis-servizz biss wara li jkunu kkontrollaw, 
jekk mitlub mit-TSIs, u b'konsultazzjoni 
mal-amministratur tal-infrastruttura, il-
kompatibilità teknika bejn il-vettura mar-
rotta u l-integrazzjoni sikura tal-vettura, 
skont l-Artikolu 6(1), tad-Direttiva .../...
[direttiva relatata mas-sikurezza
ferrovjarja], fis-sistema li fiha tkun 
maħsuba li topera.

a) li l-vetturi ġiet awtorizzata li titqiegħed 
fis-suq skont l-Artikolu 20 u rreġistrata 
b’mod xieraq;
b) il-kompatibilità bejn il-vettura u r-rotta, 
abbażi tar-reġistru tal-infrastrutturi, tat-
TSIs konċernati jew tal-informazzjoni 
rilevanti kollha li għandha tiġi provduta 
mill-amministratur tal-infrastruttura 
mingħajr ħlas u f’perjodu raġonevoli jekk 
tali reġistru ma jeżistix jew mhuwiex 
komplut,
c) l-assemblaġġ tal-vetturi fit-tren li fih 
huwa maħsub li jopera fuq il-bażi ta’ 
sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza kif 
definit fl-Artikolu 9 tad-Direttiva ... / ... 
dwar is-sikurezza ferrovjarja u t-TSI dwar 
l-operazzjoni u l-amministrazzjoni tat-
traffiku.

Or. fr

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, l-impriża 
ferrovjarja tista’ twettaq testijiet 
b’kooperazzjoni mal-amministratur tal-
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infrastruttura.
Il-maniġer tal-infrastruttura, 
f’konsultazzjoni mal-applikant, għandu 
jimplimenta kollox sabiex jiżgura li t-
testijiet fit-tliet xhur wara r-riċeviment tat-
talba tal-applikant.

Or. fr

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impriża ferrovjarja għandha 
tikkomunika d-deċiżjonijiet tagħha fir-
rigward tat-tqegħid fis-servizz tal-vetturi 
lill-Aġenzija, lill-amministratur tal-
infrastruttura kif ukoll lill-awtorità 
nazzjonali tas-sikurezza kkonċernata. 
Dawn id-deċiżjonijiet għandhom jiġu 
rrekordjati fir-reġistri nazzjonali tal-vetturi 
msemmija fl-Artikolu 43.

2. L-impriża ferrovjarja għandha 
tikkomunika d-deċiżjonijiet tagħha fir-
rigward tat-tqegħid fis-servizz tal-vetturi 
lill-Aġenzija, lill-amministratur tal-
infrastruttura kif ukoll lill-awtorità 
nazzjonali tas-sikurezza kkonċernata. 
Dawn id-deċiżjonijiet għandhom jiġu 
rrekordjati fir-reġistru tal-vetturi 
msemmija fl-Artikolu 43.

Or. fr

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta' tiġdid jew immodernizzar 
tas-sottosistemi eżistenti, se tkun meħtieġa 
dikjarazzjoni ta' verifika ġdida 'KE' kif 
stabbilit fl-Artikolu 15(4). Minbarra dan, 
deċiżjoni ġdida li tittieħed mill-impriża 
ferrovjarja għat-tqegħid fis-servizz ta' 
dawn il-vetturi għandha tkun rikjesta 
meta:

imħassar
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(n) il-livell ġenerali ta' sikurezza tas-
sottosistema kkonċernata jista' jiġi 
affettwat ħażin mix-xogħlijiet previsti; jew
(o) din tkun meħtieġa mit-TSIs rilevanti.

Or. fr

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) il-livell ġenerali ta' sikurezza tas-
sottosistema kkonċernata jista' jiġi 
affettwat ħażin mix-xogħlijiet previsti; jew

imħassar

Or. fr

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) din tkun meħtieġa mit-TSIs rilevanti. imħassar

Or. fr

Emenda 40

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 

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

ewwel operazzjoni tagħha.

Or. fr

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impriża ferrovjarja li tħaddem vettura 
għandha tiżgura li l-vettura tkun 
immarkata bl-EVN assenjat lilha.

2. Id-detentur tar-reġistrazzjoni għandu 
jiżgura li l-vettura jkollha n-numru ta' 
reġistrazzjoni Ewropew korrett. L-impriża 
ferrovjarja li topera vettura għandha 
tikkontrolla l-marka tal-vettura.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-numru ta' reġistrazzjoni Ewropew għandu jingħata mill-Aġenzija meta din tagħti l-
awtorizzazzjoni. L-impriża ferrovjarja m'għandha l-ebda mezz biex tikkontrolla n-numru ta' 
reġistrazzjoni Ewropew li għandu jiġi applikat. Id-detentur tar-reġistrazzjoni biss (li huwa l-
operatur jew is-sid tal-vettura) għandu din l-informazzjoni.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reġistri nazzjonali tal-vetturi Reġistru Ewropew tal-vetturi

Or. fr

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jżomm 
reġistru tal-vetturi li jkunu tqiegħdu fis-
servizz fit-territorju tiegħu. Dan ir-reġistru 
għandu jissodisfa l-kriterji li ġejjin:

1. L-Aġenzija għandha żżomm reġistru tal-
vetturi li jkunu tqiegħdu fis-servizz fl-
Unjoni. Dan ir-reġistru għandu jissodisfa l-
kriterji li ġejjin:

Or. fr

Emenda 44

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. fr

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) għandu jkun aċċessibbli għall-
awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u 
korpi investigattivi indikati fl-Artikoli 16 u 
21 tad-Direttiva [.../... dwar is-sikurezza 
tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni]; 
għandha wkoll tkun aċċessibbli, bi 
tweġiba għal kull talba leġittima, għall-
korpi regolatorji indikati fl-Artikoli 55 u 
56 tad-Direttiva 2012/34/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Novembru 2012 li tistabbilixxi żona 
ferrovjarja unika Ewropea , lill-Aġenzija, 
lill-impriżi ferrovjarji u lill-
amministraturi tal-infrastruttura kif ukoll 

c) għandu jkun pubblikament aċċessibbli;
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lil dawk il-persuni/organizzazzjonijiet li 
jirreġistraw il-vetturi jew li huma 
identifikati fir-reġistru.

Or. fr

Emenda 46

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-reġistri tal-vetturi 
Ewropej permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 48(3).

Or. fr

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detentur tar-reġistrazzjoni għandu 
jiddikjara minnufih kull modifika għad-
dejta mdaħħla fir-reġistru nazzjonali tal-
vetturi, id-distruzzjoni ta' vettura jew id-
deċiżjoni tiegħu li ma jirreġistrax aktar 
vettura, lill-awtorità nazzjonali tas-
sikurezza ta' kwalunkwe Stat Membru 
fejn il-vettura tkun tqiegħdet fis-servizz.

3. Id-detentur tar-reġistrazzjoni għandu 
jiddikjara minnufih kull modifika għad-
dejta mdaħħla fir-reġistru Ewropew tal-
vetturi, id-distruzzjoni ta' vettura jew id-
deċiżjoni tiegħu li ma jirreġistrax aktar 
vetturi, lill-Aġenzija.
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Or. fr

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Ir-reġistri nazzjonali tal-vetturi 
għandhom jiġu inkorporati fir-reġistru 
Ewropew tal-vetturi mhux iktar tard minn 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
preżenti. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, id-dokument standard 
ta' format. Dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 48(3).

Or. fr

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għal kull vettura, ir-reġistru għandu 
jkun fih mill-inqas l-informazzjoni li 
ġejja:
(a) in-numru Ewropew tal-vettura;
(b) ir-referenzi għad-dikjarazzjoni ta’ 
verifika KE u l-korp li jkun ħariġha;
(c) ir-referenzi għar-reġistru Ewropew 
tat-tipi ta' vetturi awtorizzati msemmija fl-
Artikolu 44;
(d) l-identifikazzjoni tal-operatur tal-
vettura;
(e) ir-restrizzjonijiet fuq l-użu tal-vettura;
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(f) l-entità responsabbli mill-
manutenzjoni.
Meta l-Aġenzija toħroġ, iġġedded, 
temenda, tissospendi jew tirrevoka 
awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-servizz ta' 
vettura, għandha taġġorna r-reġistru 
mingħajr dewmien.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tar-reġistru Ewropew tal-vetturi għandu jiġi kjarifikat b’mod li jindika l-
informazzjoni dwar il-vettura, sabiex tkun effikaċji u tappoġġja l-bżonnijiet kummerċjali u 
operazzjonali tal-utenti. Sabiex ikun utli, ir-reġistru għandu jiġi aġġornat mill-Aġenzija 
mingħajr dewmien.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull tliet snin u għall-ewwel darba tliet 
snin wara l-pubblikazzjoni ta' din id-
Direttiva , il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-progress li jkun sar biex 
tinkiseb l-interoperabilità tas-sistema 
ferrovjarja. Dak ir-rapport għandu jinkludi 
analiżi tal-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 7 u 
l-applikazzjoni tal-Kapitolu V.

1. Kull tliet snin u għall-ewwel darba tliet 
snin wara l-pubblikazzjoni ta' din id-
Direttiva , il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-progress li jkun sar biex 
tinkiseb l-interoperabilità tas-sistema 
ferrovjarja. Dak ir-rapport għandu jinkludi 
analiżi tal-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 7 u 
l-applikazzjoni tal-Kapitolu V. Skont ir-
riżultati tar-rapport, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi titjib u rinfurzar tar-
rwol tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni tal-
interoperabilità.

Or. fr

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sentejn wara l-pubblikazzjoni tad-
Direttiva preżenti, u wara li tkun 
ikkonsultat l-partijiet diversi interessati, 
il-Kummissjoni għandha tressaq rapport 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar 
il-progress imwettaq mill-Aġenzija 
Ewropea sabiex tissoddisfa l-inkarigi 
ġodda tagħha u dwar il-funzjonament ta' 
din tal-aħħar.

Or. fr

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jkomplu 
japplikaw id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-
Kapitolu V tad-Direttiva 2008/57/KE sa 
[sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ].

1. L-Istati Membri jistgħu jkomplu 
japplikaw id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-
Kapitolu V tad-Direttiva 2008/57/KE sa 
[tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ].

Or. fr

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw mal-Artikolu 1, 
Artikolu 2, Artikolu 7(1) sa (4), 
Artikolu 11(1), Artikolu 13, Artikolu 14(1) 
sa (7), Artikolu 15(1) sa (6), Artikoli 17 sa 
21, Artikolu 22(3) sa (7), Artikoli 23 sa 36, 

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw mal-Artikolu 1, 
Artikolu 2, Artikolu 7(1) sa (4), 
Artikolu 11(1), Artikolu 13, Artikolu 14(1) 
sa (7), Artikolu 15(1) sa (6), Artikoli 17 sa 
21, Artikolu 22(3) sa (7), Artikoli 23 sa 36, 
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Artikolu 37(2), Artikolu 38, Artikolu 39, 
Artikoli 41 sa 43, Artikolu 45(1) sa (5), 
Artikolu 51, u l-Anness I sa III sa [sentejn
wara d-data tad-dħul fis-seħħ] l-aktar tard . 
Huma għandhom jikkomunikaw minnufih 
lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk il-miżuri u 
tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk il-
miżuri u din id-Direttiva. It-tabelli ta' 
korrelazzjoni huma meħtieġa sabiex 
jippermettu lill-atturi kkonċernati 
jidentifikaw b'mod ċar id-dispożizzjonijiet 
rilevanti fil-livell nazzjonali għall-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

Artikolu 37(2), Artikolu 38, Artikolu 39, 
Artikoli 41 sa 43, Artikolu 45(1) sa (5), 
Artikolu 51, u l-Anness I sa III sa [tliet 
snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ] l-aktar 
tard . Huma għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk 
il-miżuri u tabella ta’ korrelazzjoni bejn 
dawk il-miżuri u din id-Direttiva. It-tabelli 
ta' korrelazzjoni huma meħtieġa sabiex 
jippermettu lill-atturi kkonċernati 
jidentifikaw b'mod ċar id-dispożizzjonijiet 
rilevanti fil-livell nazzjonali għall-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. fr

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-Direttiva 2008/57/KE, kif emendata 
bid-Direttivi elenkati fl-Anness IV, il-
Parti A, hija mħassra b'effett [sentejn wara 
d-dħul fis-seħħ], mingħajr preġudizzju 
għall-obbligi tal-Istati Membri b'rabta mal-
iskadenzi għat-traspożizzjoni fil-liġi 
nazzjonali u tad -Direttivi stabbiliti fl-
Anness IV, il-Parti B.

Id-Direttiva 2008/57/KE, kif emendata bid-
Direttivi elenkati fl-Anness IV, il-Parti A, 
hija mħassra b'effett [tliet snin wara d-dħul 
fis-seħħ], mingħajr preġudizzju għall-
obbligi tal-Istati Membri b'rabta mal-
iskadenzi għat-traspożizzjoni fil-liġi 
nazzjonali u tad -Direttivi stabbiliti fl-
Anness IV, il-Parti B.

Or. fr

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Artikoli 3 sa 10, l-Artikolu 11(2), (3) u 
(4), l-Artikolu 12, l-Artikolu 16 għandhom 
japplikaw minn [sentejn wara d-data tad-

L-Artikoli 3 sa 10, l-Artikolu 11(2), (3) u 
(4), l-Artikolu 12, l-Artikolu 16 għandhom 
japplikaw minn [tliet snin wara d-data tad-
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dħul fis-seħħ]. dħul fis-seħħ].

Or. fr

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. KONTROLL TAL-ISPEJJEŻ
L-analiżi kostijiet-benefiċċju tal-miżuri 
proposti għandha tqis, fost oħrajn, l-
elementi li ġejjin:
– kost tal-miżura proposta,
– benefiċji għall-interoperabbiltà ta' 
estensjoni tal-ambitu għal subkategoriji 
partikolari ta' netwerks u vetturi,

– tnaqqis ta' nfiq u spejjeż kapitali 
minħabba ekonomiji konnessi mal-volum 
u l-aħjar użu tal-vetturi,
– tnaqqis tal-ispejjeż ta’ investiment u 
manutenzjoni/operazzjoni minħabba 
kompetizzjoni ikbar bejn il-bennejja u s-
soċjetajiet ta’ manutenzjoni,
– benefiċċji ambjentali minħabba titjib 
tekniku tas-sistema ferrovjarja,
– tkabbir tas-sikurezza tal-operazzjoni.
Barra minn hekk, din il-valutazzjoni se 
tindika l-impatt probabbli għall-operaturi 
kollha u l-aġenti ekonomiċi involuti, 
inklużi l-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Or. fr
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