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Emenda128
Gilles Pargneaux

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Ċitazzjoni 2 a (ġdida)

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

– wara li kkunsidra l-Artikolu 14 u l-
protokoll Nru 26 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar 
is-Servizzi ta’ Interess Ġenerali (SIĠ);

Or. fr

Emenda 129
Debora Serracchiani

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Ċitazzjoni 3 a (ġdida)

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 
2010;

Or. en

Emenda 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Premessa A a (ġdida)

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

Aa. Billi l-korp regolatorju nazzjonali 
għandu jkun awtorità regolatorja  
indipendenti, li tkun dotata b’setgħat ta’ 
inizjattiva proprja u ta’ investigazzjoni u 
tkun kapaċi tagħti opinjonijiet u tieħu 
deċiżjonijiet infurzabbli, biex b’hekk jiġi 
żgurat suq miftuħ, mingħajr fruntieri u li 
fi ħdanu jingħata lok għal kompetizzjoni 
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ħielsa u ġusta;

Or. fr

Emenda 131
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/440/KEE 
tad-29 ta' Lulju 1991 dwar l-iżvilupp tal-
linji tal-ferrovija tal-Komunità9, id-
Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE tad-
19 ta’ Ġunju 1995 dwar il-liċenzjar ta’ 
impriżi ferrovjarji10 u d-
Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2001 
dwar l-allokazzjoni ta' kapaċità ta' 
infrastruttura tal-ferroviji u t-tqegħid ta' 
piżijiet għall-użu ta' infrastruttura tal-
ferroviji11 ġew emendati b’mod sostanzjali 
fl-2004 u fl-2007. Peress li jenħtieġu aktar 
emendi u minħabba r-rabta bejn dawn id-
dispożizzjonijiet legali, dawn id-Direttivi 
għandhom jiġu riformulati u magħquda 
f’att wieħed fl-interess taċ-ċarezza.

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/440/KEE
tad-29 ta' Lulju 1991 dwar l-iżvilupp tal-
linji tal-ferrovija tal-Komunità9, id-
Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE tad-
19 ta’ Ġunju 1995 dwar il-liċenzjar ta’ 
impriżi ferrovjarji10 u d-
Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2001 
dwar l-allokazzjoni ta' kapaċità ta' 
infrastruttura tal-ferroviji u t-tqegħid ta' 
piżijiet għall-użu ta' infrastruttura tal-
ferroviji11 ġew emendati b’mod sostanzjali 
fl-2004 u fl-2007. Peress li jenħtieġu aktar 
emendi u minħabba r-rabta bejn dawn id-
dispożizzjonijiet legali, dawn id-Direttivi 
għandhom jiġu riformulati u magħquda 
f’att wieħed li jsaħħaħ id-dispożizzjonijiet 
dwar is-sikurezza u l-affidabbiltà tas-
servizzi ferrovjarji fl-interess taċ-ċarezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li jiġu stabbiliti rabtiet ġodda bejn id-direttivi eżistenti għandha tikkjarifika u 
ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet ewlenin biex jitjiebu s-servizzi ferrovjarji u jkunu affidabbli u 
sikuri għall-konsumaturi kollha.

Emenda 132
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-integrazzjoni akbar tas-settur tat-
trasport tal-Unjoni hija element essenzjali 
tal-kompletar tas-suq intern, u l-linji tal-
ferrovija huma parti essenzjali tas-settur 
tat-trasport tal-Unjoni filwaqt li nimxu 
lejn il-kisba ta’ mobbiltà sostenibbli.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 133
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-integrazzjoni akbar tas-settur tat-
trasport tal-Unjoni hija element essenzjali 
tal-kompletar tas-suq intern, u l-linji tal-
ferrovija huma parti essenzjali tas-settur 
tat-trasport tal-Unjoni filwaqt li nimxu lejn 
il-kisba ta’ mobbiltà sostenibbli.

(2) L-integrazzjoni akbar tas-settur tat-
trasport tal-Unjoni hija element essenzjali 
tas-suq intern, u l-linji tal-ferrovija huma 
parti essenzjali tas-settur tat-trasport tal-
Unjoni filwaqt li nimxu lejn il-kisba ta’ 
mobbiltà sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompletar tas-suq intern huwa stqarrija repetittiva: it-Trattat diġà jistipula li l-politika tat-
trasport, bħal oħrajn, tinsab fi ħdan il-qafas tas-suq intern.

Emenda 134
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Id-Direttivi li flimkien jagħmlu l-
Ewwel Pakkett Ferrovjarju ma evitawx 
varjazzjoni konsiderevoli fl-istruttura u l-
livell tal-infrastruttura ferrovjarja u l-
ispejjeż tal-enerġija u l-forma u t-tul tal-
proċessi ta’ allokazzjoni ta’ kapaċità

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-imposti tal-infrastruttura u l-mod ta’ kif inhuma kkalkolati jvarjaw ħafna madwar l-UE. 
Dan huwa l-istess għall-allokazzjoni tal-mogħdijiet tal-ferrovija u l-kisba tal-enerġija tat-
trazzjoni. Jeħtieġ li l-leġiżlazzjoni attwali tkompli tittejjeb sabiex ikun hemm armonizzazzjoni 
akbar ta’ reġimi li jimponu ħlas, aktar trasparenza u inċentiv għall-prestazzjoni. Il-
kundizzjonijiet tal-provvista tal-enerġija għandhom ikunu aktar trasparenti, il-prezzijiet tat-
trazzjoni tal-enerġija għandhom ikunu l-istess għall-kompetituri kollha.

Emenda 135
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 2 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Sabiex jiġi żgurat aċċess effettiv u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura 
ferrovjarja, filwaqt li jiġu mħeġġa l-
investiment u l-effiċjenza fl-ispiża għall-
forniment tas-servizz, il-Parlament 
Ewropew jitlob lill-Kummissjoni biex 
tipproponi leġiżlazzjoni ġdida filwaqt li 
tieħu inkunsiderazzjoni s-sentenza tal-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar il-
proċeduri ta’ ksur, mhux aktar tard minn 
sitt xhur wara s-sentenza. Dawn ir-regoli 
għandu jkunu maħsuba wkoll biex 
jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda 
sussidjar laterali mhux dovut mill-
infrastruttura għall-attivitajiet ta’ 
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tħaddim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfakkar li l-Kummissjoni Ewropea u l-atturi kollha għandhom jirrispettaw u 
jadattaw il-leġiżlazzjoni skont il-każistika tas-sentenzi tal-QEĠ.

Emenda 136
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Is-sehem ferrovjarju tat-trasport 
kollu ma żdiedx fl-aħħar deċennju, 
minkejja l-għanijiet stipulati fil-pakkett 
ferrovjarju tal-2010. Għalhekk, din ir-
riorganizzazzjoni hija essenzjali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pakkett ferrovjarju ma ssodisfax l-għanijiet tiegħu u s-settur ferrovjarju għadu lura 
ħafna sabiex isir verament kompetittiv meta mqabbel ma’ mezzi oħra tat-trasport. Fil-fatt, is-
snin reċenti kellhom nuqqas fil-volumi tat-trasport tal-merkanzija bil-ferroviji, u aħna 
qiegħdin ’il bogħod ħafna milli niksbu żona ferrovjarja unika Ewropea li tista’ tgħin sabiex 
is-suq intern isir realtà.

Emenda 137
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 2 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) L-investiment fl-iżvilupp u ż-żamma 
tal-infrastrattura ferrovjarja jibqa’ ma 
jkunx biżżejjed sabiex jiżgura l-iżvilupp u 
l-kapaċità tas-settur biex dan ikun 
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kompetittiv.

Or. es

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ investiment huwa problema kruċjali li r-riforma se jkollha tittratta.

Emenda 138
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 2 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Kundizzjonijiet tas-suq li ma jkunux 
trasparenti huma ostakolu ovvju għas-
servizzi ferrovjarji kompetittivi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ trasparenza huwa ostakolu għad-dħul fis-suq ta’ impriżi ġodda li jistgħu 
joħolqu settur ferrovjarju aktar kompetittiv.

Emenda 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Id-diversi proċeduri ta’ ksur kontra l-
Istati Membri juru biċ-ċar li l-
leġiżlazzjoni kurrenti tagħti lok għal 
interpretazzjoni ħażina u li jeħtieġ 
kjarifika u titjib tal-Ewwel Pakkett 
Ferrovjarju biex jiġi żgurat il-ftuħ tas-suq 
ferrovjarju Ewropew.

Or. fr
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Emenda 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Minħabba l-karatteristiki fiżiċi u 
tekniċi tagħhom, il-ferroviji għandhom 
livell għoli ta’ sikurezza, effiċjenza 
f’termini ambjentali u tat-trasport u 
potenzjal għall-iffrankar tal-enerġija. L-
irwol ċentrali tagħhom fil-politika tat-
trasport sostenibbli tal-UE għalhekk 
għandu jitqies bħala opportunità ewlenija 
għall-politika tat-trasport tal-UE biex 
jintlaħqu l-miri tal-UE 2020 u jiġi 
ssodisfat il-pjan direzzjonali tagħha għall-
2050.

Or. en

Emenda 141
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Żona ferrovjarja unika Ewropea li 
tkun effiċjenti tista’ tinkiseb biss billi jiġu 
żgurati s-separazzjoni tal-impriżi 
ferrovjarji mill-maniġers tal-
infrastruttura, l-aċċess liberu għas-suq 
ferrovjarju u għaldaqstant il-
kompetizzjoni ġusta, l-interoperabbiltà u 
s-sostenibbiltà tas-settur ferrovjarju;

Or. en
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Emenda 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-effiċjenza tas-sistema ferrovjarja 
trid titjieb, sabiex tiddaħħal f'suq 
kompetittiv, filwaqt li jitqiesu l-
karatteristiċi speċjali tal-linji tal-ferrovija.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-koeżistenza, fi ħdan l-Istati 
Membri, ta’ diversi skemi tas-sigurtà 
soċjali fis-settur ferrovjarju tippreżenta r-
riskju li jkun hemm kompetizzjoni inġusta 
bejn operaturi ferrovjarji ġodda u 
operaturi ferrovjarji antiki, u tħeġġeġ l-
armonizzazzjoni, filwaqt li tħares l-
ispeċifiċitajiet tas-settur u tal-Istati 
Membri.

Or. fr

Emenda 144
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Għandu jiġi żgurat li l-korpi 
regolatorji se jwettqu d-dmirijiet ta’ 
monitoraġġ tagħhom, sabiex jiġi żgurat li 
ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn l-
impriżi ferrovjarji, l-implimentazzjoni tal-
politiki tal-imposti xierqa u l-konformità 
mal-prinċipju tas-separazzjoni tal-
kontijiet. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ forniment ta’ tali garanziji huwa wieħed mill-ostakoli għal settur ferrovjarju 
kompetittiv.

Emenda 145
Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Sabiex tiġi kkompletata ż-żona 
ferrovjarja Ewropea, jeħtieġ li jkun hemm 
interoperabbiltà sħiħa tas-sistema 
ferrovjarja fil-livell Ewropew. L-Aġenzija 
Ferrovjarja Ewropea għandha tiġi 
assenjata s-setgħat u r-riżorsi xierqa 
sabiex tilħaq dan l-għan b’mod aktar 
rapidu, inter alia fir-rigward tal-iżvilupp 
tal-istandards komuni għaċ-
ċertifikazzjoni tar-rolling stock u s-
sikurezza u s-sistemi ta’ senjalar.

Or. nl

Emenda 146
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Is-servizzi reġjonali, urbani u 
suburbani kif ukoll l-attivitajiet ta’ 
trasport fil-forma ta’ shuttle serviċes fiċ-
Channel Tunnel għandhom 
ikunu esklużi mill-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Is-servizzi reġjonali, urbani u suburbani 
kif ukoll l-attivitajiet ta’ trasport fil-forma 
ta’ shuttle serviċes fiċ-Channel Tunnel
għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta’ 

applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

(4) Is-servizzi reġjonali, urbani u suburbani 
kif ukoll l-attivitajiet ta’ trasport fiċ-
Channel Tunnel għandhom ikunu esklużi 
mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-

Direttiva.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda testendi l-eżenzjoni eżistenti ta’ shuttle services għal vetturi tat-triq għall-
attivitajiet kollha tat-trasport biex b’hekk iċ-Channel Tunnel ikollu rwol aħjar fl-iżvilupp ta’ 
skambji intra-Komunitarji u fil-ħolqien ta’ spazju ferrovjarju Ewropew mhux 
ikkompartmentalizzat.

Emenda 148
Brian Simpson
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Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Is-servizzi reġjonali, urbani u suburbani 
kif ukoll l-attivitajiet ta’ trasport fil-forma 
ta’ shuttle serviċes fiċ-Channel Tunnel 
għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta’ 

applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

(4) Is-servizzi reġjonali, urbani u suburbani 
kif ukoll l-attivitajiet ta’ trasport fil-forma 
ta’ shuttle serviċes fiċ-Channel Tunnel 
għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta’ 

applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Ferroviji 
antiki u tradizzjonali li jivvjaġġaw fuq il-
binarji tagħhom għandhom ukoll ikunu 
eżentati mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva.

Or. en

Emenda 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex it-trasport tal-ferrovija jkun
effiċjenti u kompetittiv ma’ mezzi oħra ta’ 
trasport, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-impriżi ferrovjarji jkollhom l-
istatus ta’ operaturi indipendenti li 
jaħdmu b’kull manjiera kummerċjali u 
jadattaw ruħhom għall-bżonnijiet tas-suq.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)



PE467.166v01-00 14/192 AM\870642MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-innovazzjoni fit-titjib tas-servizzi 
ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri u 
tal-merkanzija għandha tinkiseb permezz 
ta’ kunċett koerenti ta’ finanzjament 
aktar b’saħħtu fl-infrastruttura 
ferrovjarja, ir-regolamentazzjoni 
adegwata u l-ftuħ bilgħaqal ta’ swieq, 
mingħajr ma jinħoloq xkiel għall-obbligi 
tas-servizzi pubbliċi u għall-istandards 
soċjali fi ħdan is-settur. Bidla modali għal 
dan il-metodu hija fundamentali għall-
futur tal-politika tal-UE.

Or. en

Emenda 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex ikun żgurat li l-iżvilupp fil-
ġejjieni u t-tħaddim effiċjenti tas-sistema 
tal-ferrovija, għandha ssir distinzjoni bejn 
il-forniment tas-servizzi tat-trasport u t-
tħaddim tal-infrastruttura. Minħabba din is-
sitwazzjoni, jeħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet ikunu mmmexxija b’mod separat 
u jkollhom żewġ kontijiet separati.

(6) Biex ikunu żgurati l-iżvilupp fil-ġejjieni 
u t-tħaddim effiċjenti tas-sistema tal-
ferrovija, għandha ssir distinzjoni bejn il-
forniment tas-servizzi tat-trasport fuq 
naħa, u t-tħaddim tal-infrastruttura fuq in-
naħa l-oħra. Minħabba din is-sitwazzjoni, 
jeħtieġ li dawn iż-żewġ attivitajiet ikunu 
mmexxija b’mod separat u jkollhom żewġ 
kontijiet separati hekk kif kien stipulat 
oriġinarjament fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 
91/440 KEE, li sussegwentement ġiet 
emendata bid-Direttiva 2001/12/KE.

Jekk, u sa fejn, l-Istati Membri 
kkonformawx sa issa mad-Direttiva 
91/440 KEE u d-Direttiva 2001/12/KE 
għandu jiġi evalwat mill-Qorti, u din il-
leġiżlazzjoni (riformulazzjoni) għalhekk 
m’għandhiex tfixkel il-proċeduri ta’ ksur 
attwali li jirrigwardaw l-implimentazzjoni 
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ta’ dawn id-Direttivi.
Ladarba m’hemm l-ebda relazzjoni li 
mhijiex ambigwa bejn il-livell ta’ ftuħ tas-
suq u s-separazzjoni bejn id-
dispożizzjonijiet dwar l-infrastruttura u 
dawk dwar is-servizz ferrovjarju, l-iskop 
ta’ din ir-riformulazzjoni huwa li jiġi 
stabbilit aċċess miftuħ fi ħdan in-netwerk 
ferrovjarju tal-UE u li jitneħħew 
għalkollox l-ostakoli nazzjonali illegali. 
Għalhekk din ir-riformulazzjoni hija 
intiża biex tiċċara d-dispożizzjonijiet 
eżistenti u tagħmilhom aktar effettivi u 
mhux biex jiġu introdotti rekwiżiti ġodda 
f’dan ir-rigward.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ppubblikat il-pjan tagħha għal aktar proposti dwar is-separazzjoni bejn id-
dispożizzjonijiet dwar l-immaniġġjar tal-infrastruttura u dawk dwar is-servizz ferrovjarju fil-
White Paper tagħha ta’ Marzu 2011. Barra minn hekk, il-proċeduri ta’ ksur li għaddejjin 
bħalissa kontra 13-il Stat Membru mistennija jipprovdu ċarezza dwar dawn il-kwistjonijiet.

Emenda 152
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex ikun żgurat li l-iżvilupp fil-
ġejjieni u t-tħaddim effiċjenti tas-sistema 
tal-ferrovija, għandha ssir distinzjoni bejn 
il-forniment tas-servizzi tat-trasport u t-
tħaddim tal-infrastruttura. Minħabba din is-
sitwazzjoni, jeħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet ikunu mmmexxija b’mod 
separat u jkollhom żewġ kontijiet separati.

(6) Biex ikunu żgurati l-iżvilupp fil-ġejjieni 
u t-tħaddim effiċjenti tas-sistema tal-
ferrovija, għandha ssir distinzjoni bejn il-
forniment tas-servizzi tat-trasport u t-
tħaddim tal-infrastruttura. Minħabba din is-
sitwazzjoni, jeħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet ikunu mmexxija u jkollhom 
żewġ kontijiet separati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-fatt li jkun hemm kontijiet separati jipprovdi biżżejjed garanzija biex issir distinzjoni bejn 
attivitajiet differenti indipendentement mill-mudell organizzattiv magħżul.

Emenda 153
Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex ikun żgurat li l-iżvilupp fil-
ġejjieni u t-tħaddim effiċjenti tas-sistema 
tal-ferrovija, għandha ssir distinzjoni bejn 
il-forniment tas-servizzi tat-trasport u t-
tħaddim tal-infrastruttura. Minħabba din is-
sitwazzjoni, jeħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet ikunu mmmexxija b’mod separat 
u jkollhom żewġ kontijiet separati.

(6) Biex ikunu żgurati l-iżvilupp fil-ġejjieni 
u t-tħaddim effiċjenti tas-sistema tal-
ferrovija, għandha ssir distinzjoni bejn il-
forniment tas-servizzi tat-trasport u t-
tħaddim tal-infrastruttura. Minħabba din is-
sitwazzjoni, jeħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet ikunu mmexxija b’mod separat u 
jkollhom żewġ kontijiet separati. Politika 
separata dwar il-persunal hija importanti 
ħafna wkoll sabiex jiġi żgurat il-
funzjonament effiċjenti taż-żona 
ferrovjarja Ewropea.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Billi l-maniġers tal-infrastruttura jkollhom jieħdu deċiżjonijiet indipendenti, huma għandhom 
ukoll ikunu kompletament responsabbli għall-politiki tal-persunal tagħhom stess.

Emenda 154
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex ikun żgurat li l-iżvilupp fil-
ġejjieni u t-tħaddim effiċjenti tas-sistema 
tal-ferrovija, għandha ssir distinzjoni bejn 
il-forniment tas-servizzi tat-trasport u t-

(6) Biex ikunu żgurati l-iżvilupp fil-ġejjieni 
u t-tħaddim effiċjenti tas-sistema tal-
ferrovija, għandha ssir distinzjoni bejn il-
forniment tas-servizzi tat-trasport u t-
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tħaddim tal-infrastruttura. Minħabba din is-
sitwazzjoni, jeħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet ikunu mmmexxija b’mod separat 
u jkollhom żewġ kontijiet separati.

tħaddim tal-infrastruttura. Minħabba din is-
sitwazzjoni, jeħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet ikunu mmexxija b’mod separat u 
jkollhom żewġ kontijiet separati, li 
jiggarantixxu t-trasparenza li tiżgura li l-
ebda fondi pubbliċi ma jingħataw b’mod 
alternattiv għal attivitajiet kummerċjali 
oħra.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan huwa l-uniku mod ta’ kif tista’ tiġi żgurata t-trasparenza meħtieġa għal suq aktar 
kompetittiv u aċċessibbli.

Emenda 155
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex ikun żgurat li l-iżvilupp fil-
ġejjieni u t-tħaddim effiċjenti tas-sistema 
tal-ferrovija, għandha ssir distinzjoni bejn 
il-forniment tas-servizzi tat-trasport u t-
tħaddim tal-infrastruttura. Minħabba din is-
sitwazzjoni, jeħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet ikunu mmmexxija b’mod separat 
u jkollhom żewġ kontijiet separati.

(6) Biex ikunu żgurati l-iżvilupp fil-
ġejjieni, it-tħaddim effiċjenti tas-sistema 
tal-ferrovija u l-aċċess nondiskriminatorju 
għall-infrastruttura ferrovjarja, għandha 
ssir distinzjoni ċara u stretta bejn il-
forniment tas-servizzi tat-trasport u t-
tħaddim tal-infrastruttura. Minħabba din is-
sitwazzjoni, jeħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet ikunu mmexxija b’mod separat u 
jkollhom żewġ kontijiet separati.

Or. de

Emenda 156
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Ir-ristrutturazzjoni kollha relatata 
mal-forniment tas-servizzi tat-trasport u 
mal-immaniġġjar tal-infrastruttura 
m’għandhiex twassal għal konsegwenzi 
negattivi fuq l-impjieg u l-kundizzjonijiet 
soċjali tal-ħaddiema fis-settur ferrovjarju. 
Il-klawżoli soċjali għandhom jiġu 
rrispettati sabiex ikun evitat kull dumping 
soċjali u kompetizzjoni inġusta minn 
operaturi ġodda li ma jirrispettawx l-
istandards soċjali minimi tas-settur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-adattamenti li għadhom iridu jidħlu fis-seħħ biex b’hekk il-liġijiet nazzjonali jsiru konformi 
mad-dispożizzjonijiet tal-ewwel pakkett ferrovjarju m’għandhomx iwasslu biex il-
kondizzjonijiet tax-xogħol fis-settur ferrovjarju jmorru għall-agħar.

Emenda 157
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Is-separazzjoni stretta tal-kontijiet 
bejn il-maniġer tal-infrastruttura u l-
impriża ferrovjarja għandha tiġi żgurata. 
Fondi pubbliċi allokati għal wieħed mill-
oqsma ta’ attività m’għandhomx jiġu 
trasferiti għal qasam ieħor ta’ attività. Din 
il-projbizzjoni għandha tintwera b’mod 
ċar fir-regoli tal-kontabbiltà ta’ kull 
qasam ta’ attività. L-Istat Membru u l-
korp regolatorju nazzjonali għandhom 
jiżguraw l-applikazzjoni effettiva ta’ din 
il-projbizzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa ta’ aktar trasparenza dwar il-flussi tal-flus pubbliċi bejn il-maniġer tal-
infrastruttura u l-impriża ferrovjarja.

Emenda 158
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Meta wieħed jirrikonoxxi li fl-UE 
hemm netwerks li l-wisa’ bejn il-linji 
tagħhom hija differenti minn dik tan-
netwerk ferrovjarju ewlieni fl-Unjoni, 
wieħed ikun qed jirrikonoxxi li dawn 
għalhekk huma teknoloġikament iżolati 
min-netwerk ferrovjarju ewlieni fl-UE 
filwaqt li huma konnessi ma’ netwerks 
ferrovjarji ta’ pajjiżi terzi. Fejn huwa 
meħtieġ, l-affidabbiltà ekonomika u 
soċjali ta’ dawn in-netwerks għandha 
tinżamm permezz ta’ trattament speċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex titqies is-sitwazzjoni partikolari ta’ dawk l-Istati Membri li 
għandhom wisa’ differenti u li hija konnessi b’mod esklussiv ma’ netwerks ferrovjarji ta’ 
pajjiżi terzi.

Emenda 159
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Hi x’inhi n-natura t-tip ta’ impriża, l-
operaturi ferrovjarji kollha għandhom 
jirrispettaw il-liġijiet nazzjonali eżistenti 
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dwar il-ħarsien soċjali u s-saħħa biex 
b’hekk jevitaw il-prattika ta’ dumping 
soċjali u ta’ kompetizzjoni inġusta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kompetizzjoni fis-suq ferrovjarju m’għandhiex titwettaq b’detriment għall-kondizzjonijiet 
tax-xogħol u tal-ħarsien soċjali tal-ħaddiema. Il-ħarsien tal-liġijiet nazzjonali fir-rigward tal-
ħarsien soċjali u tas-saħħa għandu jiġi żgurat għall-operaturi kollha, hu x’inhu l-mudell ta’ 
kummerċ tagħhom.

Emenda 160
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6 a) Sabiex it-trasport bil-ferrovija jkun 
kompetittiv meta mqabbel mat-trasport 
bit-triq, għandhom ikunu standardizzati 
d-diversi regolamenti nazzjonali, bħalma 
huma d-dispożizzjonijiet tas-sikurezza 
għas-settur ferrovjarju, l-
istandardizzazzjoni u t-trattament tad-
dokumenti ta’ akkumpanjament, ir-regoli 
għall-formazzjoni tal-ferrovija u d-
dokumentazzjoni tagħha, l-
istandardizzazzjoni tas-sinjali u tal-
identifikazzjoni rigward it-tmexxija tal-
ferrovija, l-istandardizzazzjoni tal-miżuri 
u l-kontrolli għat-trasport tal-merkanzija 
perikoluża u r-reġistrazzjoni u l-kontrolli 
uniċi għat-trasport tal-iskart.

Or. de

Emenda 161
Werner Kuhn
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Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Għandha tiġi żgurata s-separazzjoni 
stretta tal-kontijiet bejn il-maniġer tal-
infrastruttura u l-impriża ferrovjarja. Il-
fondi pubbliċi allokati għal wieħed mill-
oqsma tal-attività m’għandhomx jiġu 
trasferiti lejn qasam ieħor tal-attività. Din 
il-projbizzjoni għandha tintwera b’mod 
ċar fir-regoli tal-kontabbiltà ta’ kull 
qasam ta’ attività. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-applikazzjoni 
effettiva ta’ din il-projbizzjoni.  

Or. en

Emenda 162
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Is-separazzjoni bejn il-forniment tas-
servizzi tat-trasport u l-immaniġġjar tal-
infrastruttura m’għandhiex twassal għal 
konsegwenzi negattivi fuq l-impjieg u l-
kundizzjonijiet soċjali tal-ħaddiema fis-
settur ferrovjarju. Il-klawżoli soċjali jridu 
jkunu rrispettati sabiex ikun evitat kull 
dumping soċjali u kompetizzjoni inġusta 
minn operaturi ġodda li ma jirrispettawx 
l-istandards soċjali minimi tas-settur 
ferrovjarju.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni bejn il-forniment tas-servizzi tat-trasport u l-immaniġġjar tal-infrastruttura 
m’għandhiex twassal għal konsegwenzi negattivi fuq l-impjieg u l-kundizzjonijiet soċjali tal-
ħaddiema fis-settur ferrovjarju. Il-klawżoli soċjali jridu jkunu rrispettati sabiex ikun evitat 
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kull dumping soċjali u kompetizzjoni inġusta minn operaturi ġodda li ma jirrispettawx l-
istandards soċjali minimi tas-settur ferrovjarju.

Emenda 163
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Premessa 6 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6 b) Sabiex is-settur ferrovjarju tal-
merkanzija jsir aktar attraenti meta 
mqabbel mat-trasport bit-triq, jeħtieġ 
dispożizzjonijiet legali għat-tnaqqis tal-
ħsejjes emessi mir-rolling stock. 

Or. de

Emenda 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-prinċipju tal-libertà li jkunu 
pprovduti servizzi għandu jiġi applikat 
għas-settur ferrovjarju, u jitqiesu l-
karatteristiċi speċifiċi ta’ dak is-settur.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 165
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Proposta għal direttiva
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-interessi tal-impjegati fis-settur 
ferrovjarju huma konnessi ma’ livell għoli 
ta’ standards soċjali. It-taħriġ u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom 
għandhom jiżguraw livell għoli ta’ servizz 
u sikurezza. 
Għaldaqstant għandhom iżommu d-dritt 
tagħhom li jagħtu bidu għal azzjonijiet 
biex iżommu l-istandards soċjali tagħhom 
u jtejbu l-kwalità tas-servizzi. Dawn l-
azzjonijiet għandhom jitħabbru fiż-żmien 
dovut lill-utenti u jipprovduhom 
b’informazzjoni fil-ħin dwar alternattivi li 
jistgħu jilħqu l-ħtiġijiet tal-mobilità u t-
trasport tagħhom. 

Or. en

Emenda 166
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni fl-immaniġġjar tas-servizz 
ferrovjarju rigward il-kumdità mtejba u s-
servizzi offruti lil min jużaha, l-Istati 
Membri għandhom ikunu responsabbli 
b’mod ġenerali għall-iżvilupp tal-
infrastruttura xierqa tal-ferrovija.

(8) Sabiex tingħata spinta lill-
kompetizzjoni fl-immaniġġjar tas-servizz 
ferrovjarju rigward il-kumdità mtejba u s-
servizzi offruti lil min jużaha, l-Istati 
Membri għandhom ikunu responsabbli 
b’mod ġenerali għall-iżvilupp tal-
infrastruttura xierqa tal-ferrovija, filwaqt li 
jqisu d-domanda tas-suq bħala waħda 
mill-premessi ewlenin.

Or. nl
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Emenda 167
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fin-nuqqas ta’ regoli komuni dwar l-
allokazzjoni ta’ spejjeż tal-infrastruttura, l-
Istati Membri, wara li jikkonsultaw lill-
maniġer tal-infrastruttura, 
għandhom jistabbilixxu regoli li jaħsbu 
biex l-impriżi ferrovjarji jħallsu għall-użu 
tal-infrastruttura ferrovjarja. Tali regoli ma
għandhomx jiddiskriminaw bejn l-impriżi 
ferrovjarji.

(9) Fin-nuqqas ta’ regoli komuni dwar l-
allokazzjoni ta’ spejjeż tal-infrastruttura, l-
Istati Membri, wara li jikkonsultaw lill-
maniġer tal-infrastruttura, 
għandhom jistabbilixxu regoli li jaħsbu 
għall-impriżi ferrovjarji għall-użu tal-
infrastruttura ferrovjarja. Tali regoli la 
għandhom jiddiskriminaw bejn l-impriżi 
ferrovjarji u lanqas joħolqu opportunità 
ta’ dumping soċjali fir-rigward tal-
persunal tal-ferroviji involut. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni hija relatata mar-regoli, mhux mal-imposti tal-infrastruttura: għaldaqstant l-
Istati Membri huma responsabbli li jistabbilixxu qafas ta’ regoli. Barra minn hekk, in-
nondiskriminazzjoni bejn l-impriżi hija dispożizzjoni ċara, u l-istess dispożizzjoni, li 
tirrispetta standards ta’ pagi deċenti għandha tapplika għall-ħaddiema involuti u impjegati 
mill-impriżi ferrovjarji meta japplikaw għal servizz.

Emenda 168
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fin-nuqqas ta’ regoli komuni dwar l-
allokazzjoni ta’ spejjeż tal-infrastruttura, l-
Istati Membri, wara li jikkonsultaw lill-
maniġer tal-infrastruttura, 
għandhom jistabbilixxu regoli li jaħsbu 
biex l-impriżi ferrovjarji jħallsu għall-użu 
tal-infrastruttura ferrovjarja. Tali regoli ma 
għandhomx jiddiskriminaw bejn l-impriżi 

(9) Fin-nuqqas ta’ regoli komuni dwar l-
allokazzjoni ta’ spejjeż tal-infrastruttura, l-
Istati Membri, wara li jikkonsultaw lill-
maniġer tal-infrastruttura, 
għandhom jistabbilixxu regoli ċari u 
trasparenti li jaħsbu biex l-impriżi 
ferrovjarji jħallsu għall-użu tal-
infrastruttura ferrovjarja u għandhom 
jiżguraw li m’hemm ebda 
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ferrovjarji. diskriminazzjoni bejniethom.

Or. es

Emenda 169
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-Unjoni Ewropea għandha 
tesplora sorsi alternattivi ta’ finanzjament 
għal proġetti ferrovjarji Ewropej permezz 
ta’ strumenti finanzjarji innovattivi, bħal 
bonds proġettwali tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ finanzjament huwa wieħed mir-raġunijiet prinċipali għas-sitwazzjoni diffiċli 
tal-ferroviji Ewropej. Jeħtieġ, għalhekk, li jiġu żviluppati strateġiji u sorsi alternattivi ta’ 
finanzjament, u b’mod partikolari jrid jiżdied il-finanzjament pubbliku tal-infrastruttura.

Emenda 170
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-UE għandha tesplora sorsi 
alternattivi ta’ finanzjament għal proġetti 
ferrovjarji Ewropej permezz ta’ strumenti 
finanzjarji innovattivi, bħal bonds 
proġettwali tal-UE, biex tinkoraġġixxi l-
investiment privat u biex ittejjeb l-aċċess 
għall-kapital ta’ riskju. Bl-istess mod, is-
suq ferrovjarju għandu jkun attraenti 
għal investituri privati alternattivi 
permezz ta’ oqfsa legali trasparenti u ċari. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ finanzjament huwa wieħed mir-raġunijiet prinċipali għas-sitwazzjoni diffiċli 
tal-ferroviji Ewropej. Jeħtieġ li jiġu żviluppati strateġiji alternattivi u sorsi ta’ finanzjament. 
B’mod partikolari, irid jiżdied il-finanzjament tal-infrastruttura. L-Istati Membri li jallokaw 
finanzjament għall-infrastruttura tagħhom għandhom jingħataw ukoll il-garanzija li dawn il-
flus ma jintużawx għal raġunijiet oħra għajr għal skopijiet purament ta’ infrastruttura.

Emenda 171
Brian Simpson

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-Istati Membri u l-maniġers tal-
infrastruttura għandhom ikunu kapaċi 
jiffinanzjaw l-investiment tal-
infrastruttura permezz ta’ mezzi oħra 
għajr finanzjament dirett mill-Istat bħal 
finanzjament mis-settur privat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li ssir referenza għall-possibbiltà li l-maniġers tal-infrastruttura jiġu stabbiliti 
jew joperaw permezz ta’ mudelli ta’ finanzjament alternattiv li minnhom jistgħu jiksbu 
finanzjament privat. Dan huwa essenzjali biex jiġu salvagwardjati l-mekkaniżmi ta’ 
finanzjament eżistenti fi Stati Membri.

Emenda 172
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Settur effiċjenti tal-merkanzija, 
speċjalment tul il-fruntieri, jeħtieġ azzjoni 
biex jinfetaħ is-suq.

imħassra
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ladarba s-suq ilu miftuħ mill-2006, din il-premessa ma tapplikax.

Emenda 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Settur effiċjenti tal-merkanzija, 
speċjalment tul il-fruntieri, jeħtieġ azzjoni 
biex jinfetaħ is-suq.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 174
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Settur effiċjenti tal-merkanzija, 
speċjalment tul il-fruntieri, jeħtieġ azzjoni 
biex jinfetaħ is-suq.

(11) Settur effiċjenti tal-merkanzija, 
speċjalment tul il-fruntieri u b’mod 
partikolari fil-każijiet fejn il-wisa’ bejn il-
linji għadha tirrappreżenta ostaklu fiżiku 
għall-kompetizzjoni, jeħtieġ azzjoni 
urġenti biex jinfetaħ is-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-wisa’ differenti bejn il-linji bejn Franza u Spanja pereżempju hija ostaklu konkret u fiżiku 
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għall-kompetizzjoni li jkompli jżid mal-ostakli regolatorji li huma diġà ħafna fis-settur 
ferrovjarju.

Emenda 175
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Settur effiċjenti tal-merkanzija, 
speċjalment tul il-fruntieri, jeħtieġ azzjoni 
biex jinfetaħ is-suq.

(11) Il-qafas legali l-ġdid għandu 
jippermetti li jinżammu u jinħolqu 
Servizzi ta’ Interess Ġenerali, hekk kif 
jistipulaw l-Artikolu 14 u l-Protokoll Nru 
26 tat-TFUE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ Servizzi ta’ Interess Ġenerali għat-trasport, u b’mod 
partikolari għat-trasport ferrovajarju. Oriġinarjament dan il-punt issemma fl-opinjoni tal-
Kunsill Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-16 ta’ Marzu 2011.

Emenda 176
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Settur effiċjenti tal-merkanzija, 
speċjalment tul il-fruntieri, jeħtieġ azzjoni 
biex jinfetaħ is-suq.

(11) Settur effiċjenti tal-merkanzija, 
speċjalment tul il-fruntieri, jeħtieġ azzjoni 
kemm biex jinfetaħ is-suq u kif ukoll biex 
l-Istati Membri jadottaw għażliet ċari għal 
trasport sostenibbli tal-merkanzija bil-
ferrovija u li jibdlu mezzi li jagħmlu ħsara 
lill-ambjent għal oħrajn li mhumiex.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ftuħ tas-suq huwa rekwiżit, iżda dan għandu jkun appoġġjat b’għażliet ta’ investiment ċari 
u sodi mill-Istati Membri biex itejbu l-bidla modali lejn il-ferroviji: l-adozzjoni tar-
regolament tal-Kurituri tal-Merkanzija tal-Ferrovija huwa eżempju tal-ewwel pass.

Emenda 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Settur effiċjenti tal-merkanzija, 
speċjalment tul il-fruntieri, jeħtieġ azzjoni 
biex jinfetaħ is-suq.

(11) Settur effiċjenti tal-passiġġieri u l-
merkanzija, speċjalment tul il-fruntieri, 
jeħtieġ azzjoni biex jinfetħu s-swieq ta’ 
kull Stat Membru.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fl-Ewropa, is-settur ferrovjarju huwa wieħed mill-ftit setturi fejn is-suq uniku għadu ma ġiex 
stabbilit. Għaldaqstant, jeħtieġ li l-proċess ta’ ftuħ tas-suq jiġi estiż għal-liberalizzazzjoni tat-
trasport ferrovjarju nazzjonali.

Emenda 178
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Settur effiċjenti tal-merkanzija, 
speċjalment tul il-fruntieri, jeħtieġ azzjoni 
biex jinfetaħ is-suq.

(11) Settur effiċjenti tal-merkanzija, 
speċjalment tul il-fruntieri, jeħtieġ azzjoni 
biex jinfetaħ is-suq u tiġi ġġenerata l-
kompetittività.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza tirrikjedi suq kompetittiv.
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Emenda 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Biex ikun żgurat li d-drittijiet ta’ 
aċċess lil infrastruttura ferrovjarja jkunu 
applikati fl-Unjoni fuq bażi uniformi u 
nondiskriminatorja, huwa xieraq li 
tiddaħħal liċenzja għall-impriżi 
ferrovjarji.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 180
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fil-każ ta’ vjaġġi b’waqfiet 
intermedji, għandhom jiġu 
awtorizzati operaturi ġodda fis-suq biex 
itellgħu u jniżżlu passiġġieri matul ir-rotta 
biex ikun żgurat li tali ħidmiet ikunu 
vijabbli ekonomikament u sabiex jiġi 
evitat li kompetituri potenzjali jitpoġġew fi 
żvantaġġ ma’ operaturi eżistenti.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa sabiex tiġi inkluża l-liberalizzazzjoni tas-suq nazzjonali tat-trasport tal-
passiġġieri. M’għandniex nistennew sakemm il-Kummissjoni Ewropea tressaq il-proposta 
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tagħha fl-2012 iżda għandna ninkludu ftuħ ulterjuri għall-kompetizzjoni tas-suq Ewropew li 
huwa diġà inkluż fir-riformulazzjoni li għaddejja bħalissa.

Emenda 181
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fil-każ ta’ vjaġġi b’waqfiet 
intermedji, għandhom jiġu 
awtorizzati operaturi ġodda fis-suq biex 
itellgħu u jniżżlu passiġġieri matul ir-rotta 
biex ikun żgurat li tali ħidmiet ikunu 
vijabbli ekonomikament u sabiex jiġi 
evitat li kompetituri potenzjali jitpoġġew fi 
żvantaġġ ma’ operaturi eżistenti.

(13) Fil-każ ta’ vjaġġi b’waqfiet 
intermedji, għandhom jiġu 
awtorizzati operaturi ġodda fis-suq biex 
itellgħu u jniżżlu passiġġieri matul ir-rotta 
biex ikun żgurat li tali ħidmiet ma 
jikkawżawx żbilanċ fl-ekonomija ġenerali 
tas-Servizzi ta’ Interess Ġenerali li l-
awtoritajiet kompetenti daħħlu, jew 
jixtiequ jdaħħlu, fis-seħħ, u ma jkunux 
ta’ xkiel għall-għanijiet soċjali u 
ambjentali tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ Servizzi ta’ Interess Ġenerali għat-trasport, u b’mod 
partikolari għat-trasport ferrovajarju. Oriġinarjament dan il-punt issemma fl-opinjoni tal-
Kunsill Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-16 ta’ Marzu 2011.

Emenda 182
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sabiex tkompli tiżviluppa l-
effiċjenza tas-swieq ferrovjarji tal-
passiġġieri, il-Parlament Ewropew qed 
jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex, 
mhux iżjed tard mill-aħħar tal-2012, 
tipproponi leġiżlazzjoni li tikkonċerna l-
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liberalizzazzjoni ta’ swieq domestiċi tal-
passiġġieri filwaqt li tiggarantixxi l-bilanċ 
finanzjarju ta’ kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa sabiex tiġi inkluża l-liberalizzazzjoni tas-suq nazzjonali tat-trasport tal-
passiġġieri. M’għandniex nistennew sakemm il-Kummissjoni Ewropea tressaq il-proposta 
tagħha fl-2012 iżda għandna ninkludu ftuħ ulterjuri għall-kompetizzjoni tas-suq Ewropew li  
huwa diġà inkluż fir-riformulazzjoni li għaddejja bħalissa.

Emenda 183
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-introduzzjoni ta’ servizzi ġodda 
internazzjonali tal-passiġġieri b’aċċess 
miftuħ u b’waqfiet intermedji ma 
għandhiex tintuża biex jinfetaħ is-
suq għas-servizzi domestiċi tal-passiġġieri, 
iżda għandha sempliċiment tkun 
iffukata fuq waqfiet li huma anċillari 
għar-rotta internazzjonali. L-
iskop prinċipali tas-servizzi l-ġodda 
għandu jkun li jinġarru passiġġieri li 
jkunu qed jivvjaġġaw fuq vjaġġ 
internazzjonali. Meta ssir il-valutazzjoni 
dwar jekk dak huwiex l-iskop prinċipali 
tas-servizz għandhom jitqiesu kriterji 
bħall-proporzjon ta’ turnover, u ta’ 
volum, li ġej mit-trasport ta’ passiġġieri 
domestiċi jew internazzjonali, u t-tul tas-
servizz. Il-valutazzjoni tal-iskop ewlieni 
tas-servizz trid titwettaq mill-korp 
regolatorju nazzjonali rispettiv fuq talba 
tal-parti interessata.

imħassra

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa sabiex tiġi inkluża l-liberalizzazzjoni tas-suq nazzjonali tat-trasport tal-
passiġġieri. M’għandniex nistennew sakemm il-Kummissjoni Ewropea tressaq il-proposta 
tagħha fl-2012 iżda għandna ninkludu ftuħ ulterjuri għall-kompetizzjoni tas-suq Ewropew li 
huwa diġà inkluż fir-riformulazzjoni li għaddejja bħalissa.

Emenda 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-introduzzjoni ta’ servizzi ġodda 
internazzjonali tal-passiġġieri b’aċċess 
miftuħ u b’waqfiet intermedji ma 
għandhiex tintuża biex jinfetaħ is-
suq għas-servizzi domestiċi tal-passiġġieri, 
iżda għandha sempliċiment tkun 
iffukata fuq waqfiet li huma anċillari 
għar-rotta internazzjonali. L-
iskop prinċipali tas-servizzi l-ġodda 
għandu jkun li jinġarru passiġġieri li 
jkunu qed jivvjaġġaw fuq vjaġġ 
internazzjonali. Meta ssir il-valutazzjoni 
dwar jekk dak huwiex l-iskop prinċipali 
tas-servizz għandhom jitqiesu kriterji 
bħall-proporzjon ta’ turnover, u ta’ 
volum, li ġej mit-trasport ta’ passiġġieri 
domestiċi jew internazzjonali, u t-tul tas-
servizz. Il-valutazzjoni tal-iskop ewlieni 
tas-servizz trid titwettaq mill-korp 
regolatorju nazzjonali rispettiv fuq talba 
tal-parti interessata.

imħassra

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu m’għadux japplika ladarba t-test jittratta l-ħolqien ta’ servizzi nazzjonali 
tat-trasport tal-passiġġieri.
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Emenda 185
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-introduzzjoni ta’ servizzi ġodda 
internazzjonali tal-passiġġieri b’aċċess 
miftuħ u b’waqfiet intermedji ma 
għandhiex tintuża biex jinfetaħ is-
suq għas-servizzi domestiċi tal-passiġġieri, 
iżda għandha sempliċiment tkun 
iffukata fuq waqfiet li huma anċillari għar-
rotta internazzjonali. L-iskop prinċipali tas-
servizzi l-ġodda għandu 
jkun li jinġarru passiġġieri li jkunu qed 
jivvjaġġaw fuq vjaġġ internazzjonali. Meta 
ssir il-valutazzjoni dwar jekk dak huwiex l-
iskop prinċipali tas-servizz għandhom 
jitqiesu kriterji bħall-proporzjon ta’ 
turnover, u ta’ volum, li ġej mit-trasport ta’ 
passiġġieri domestiċi jew internazzjonali, u 
t-tul tas-servizz. Il-valutazzjoni tal-iskop 
ewlieni tas-servizz trid titwettaq mill-korp 
regolatorju nazzjonali rispettiv fuq talba 
tal-parti interessata.

(14) L-introduzzjoni ta’ servizzi ġodda 
internazzjonali tal-passiġġieri b’aċċess 
miftuħ u b’waqfiet intermedji għandha 
tiffoka fuq waqfiet li huma anċillari għar-
rotta internazzjonali. L-iskop prinċipali ta’ 
dawn is-servizzi għandu 
jkun li jinġarru passiġġieri li jkunu qed 
jivvjaġġaw fuq vjaġġ internazzjonali. Meta 
ssir il-valutazzjoni dwar jekk dak huwiex l-
iskop prinċipali tas-servizz għandhom 
jitqiesu kriterji bħall-proporzjon ta’ 
turnover, u ta’ volum, li ġej mit-trasport ta’ 
passiġġieri domestiċi jew internazzjonali, u 
t-tul tas-servizz. Il-valutazzjoni tal-iskop 
ewlieni tas-servizz trid titwettaq mill-
awtorità regolatorja nazzjonali rispettiva
fuq talba tal-parti interessata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li taġġorna t-test u tagħmlu aktar ġenerali.

Emenda 186
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2007 dwar servizzi pubbliċi 
ta’ trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u 

imħassra
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bit-triq12 jawtorizza lill-Istati Membri u l-
awtoritajiet lokali jagħtu kuntratti ta’ 
servizz pubbliku li jista’ jkun fihom 
drittijiet esklussivi biex jitħaddmu ċerti 
servizzi. Hu għalhekk meħtieġ li jiġi 
żgurat li d-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-
Regolament ikunu konsistenti mal-
prinċipju li s-servizzi internazzjonali tal-
passiġġieri jinfetħu għall-kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa sabiex tiġi inkluża l-liberalizzazzjoni tas-suq nazzjonali tat-trasport tal-
passiġġieri. M’għandniex nistennew sakemm il-Kummissjoni Ewropea tressaq il-proposta 
tagħha fl-2012 iżda għandna ninkludu ftuħ ulterjuri għall-kompetizzjoni tas-suq Ewropew li 
huwa diġà inkluż fir-riformulazzjoni li għaddejja bħalissa.

Emenda 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Ir-Regolament KE Nru 1370/2007 
jippermetti li l-Istati Membri jiżguraw li l-
ħaddiema jżommu d-drittijiet soċjali 
tagħhom, fil-qafas tas-separazzjoni bejn 
il-forniment tas-servizzi tat-trasport u l-
immaniġġjar tal-infrastruttura, fatt li 
jista’ jimplika trasferiment ta’ impriżi;

Or. fr

Emenda 188
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-ftuħ ta’ servizzi internazzjonali tal- (16) Il-ftuħ ta’ servizzi tal-passiġġieri, għal 
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passiġġieri, għal kompetizzjoni jista’ jkollu 
implikazzjonijiet fuq l-organizzazzjoni u l-
finanzjament ta’ servizzi ferrovjarji tal-
passiġġieri provduti taħt kuntratt ta’ servizz 
pubbliku. L-Istati Membri għandu 
jkollhom l-għażla li jillimitaw id-dritt 
għall-aċċess għas-suq fejn dan id-dritt ikun 
jikkomprometti l-bilanċ ekonomiku ta’ 
dawn il-kuntratti ta’ servizz pubbliku u fejn 
tingħata approvazzjoni mill-korpi 
regolatorji rilevanti msemmija fl-
Artikolu 55 a’ din id-Direttiva abbażi tal-
analiżi ekonomika objettiva, wara talba 
mill-awtoritajiet kompetenti li jkunu taw il-
kuntratti ta’ servizz pubbliku.

kompetizzjoni jista’ jkollu 
implikazzjonijiet fuq l-organizzazzjoni u l-
finanzjament ta’ servizzi ferrovjarji tal-
passiġġieri provduti taħt kuntratt ta’ servizz 
pubbliku. L-Istati Membri għandu 
jkollhom l-għażla li jillimitaw id-dritt 
għall-aċċess għas-suq fejn dan id-dritt ikun 
jikkomprometti l-bilanċ ekonomiku ta’ 
dawn il-kuntratti ta’ servizz pubbliku u fejn 
tingħata approvazzjoni mill-korpi 
regolatorji rilevanti msemmija fl-
Artikolu 55 ta’ din id-Direttiva abbażi tal-
analiżi ekonomika objettiva, wara talba 
mill-awtoritajiet kompetenti li jkunu taw il-
kuntratti ta’ servizz pubbliku.

__________________
12. ĠU L 315, 3.12.2007, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa sabiex tiġi inkluża l-liberalizzazzjoni tas-suq nazzjonali tat-trasport tal-
passiġġieri. M’għandniex nistennew sakemm il-Kummissjoni Ewropea tressaq il-proposta 
tagħha fl-2012 iżda għandna ninkludu ftuħ ulterjuri għall-kompetizzjoni tas-suq Ewropew li 
huwa diġà inkluż fir-riformulazzjoni li għaddejja bħalissa.

Emenda 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-ftuħ ta’ servizzi internazzjonali tal-
passiġġieri, għal kompetizzjoni jista’ jkollu 
implikazzjonijiet fuq l-organizzazzjoni u l-
finanzjament ta’ servizzi ferrovjarji tal-
passiġġieri provduti taħt kuntratt ta’ servizz 
pubbliku. L-Istati Membri għandu 
jkollhom l-għażla li jillimitaw id-dritt 
għall-aċċess għas-suq fejn dan id-dritt ikun 
jikkomprometti l-bilanċ ekonomiku ta’ 
dawn il-kuntratti ta’ servizz pubbliku u fejn 

(16) Il-ftuħ ta’ servizzi internazzjonali u 
nazzjonali tal-passiġġieri, għal 
kompetizzjoni jista’ jkollu 
implikazzjonijiet fuq l-organizzazzjoni u l-
finanzjament ta’ servizzi ferrovjarji tal-
passiġġieri provduti taħt kuntratt ta’ servizz 
pubbliku. L-Istati Membri għandu 
jkollhom l-għażla li jillimitaw id-dritt 
għall-aċċess għas-suq fejn dan id-dritt ikun 
jikkomprometti l-bilanċ ekonomiku ta’ 
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tingħata approvazzjoni mill-korpi 
regolatorji rilevanti msemmija fl-
Artikolu 55 a’ din id-Direttiva abbażi tal-
analiżi ekonomika objettiva, wara talba 
mill-awtoritajiet kompetenti li jkunu taw il-
kuntratti ta’ servizz pubbliku.

dawn il-kuntratti ta’ servizz pubbliku u fejn 
tingħata approvazzjoni mill-korpi 
regolatorji rilevanti msemmija fl-
Artikolu 55 u, f’każ ta’ bżonn, in-netwerk 
ta’ korpi regolatorji kif stipulat fl-Artikolu 
57 ta’ din id-Direttiva abbażi tal-analiżi 
ekonomika objettiva, wara talba mill-
awtoritajiet kompetenti li jkunu taw il-
kuntratti ta’ servizz pubbliku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjoni dwar is-
servizzi nazzjonali tat-trasport tal-passiġġieri. Għandha wkoll l-għan li tippermetti li n-
netwerk ta’ korpi regolatorji jintervieni jekk ikun meħtieġ.

Emenda 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-valutazzjoni ta’ jekk il-bilanċ 
ekonomiku tal-kuntratt ta’ servizz pubbliku 
jistax jiġi kompromess, għandha tqis 
kriterji predeterminati bħall-impatt fuq il-
profitabbilità ta’ kwalunkwe servizz li hu 
inkluż fil-kuntratt ta’ servizz pubbliku, id-
domanda tal-passiġġieri, il-prezzijiet tal-
biljetti, l-arranġamenti tal-biljetti, il-
lokalità u n-numru ta’ waqfiet fuq iż-żewġ 
naħat tal-fruntiera u l-iskeda ta’ ħin u l-
frekwenza tas-servizz il-ġdid propost. 
Skont din il-valutazzjoni u d-deċiżjoni tal-
korp regolatorju rilevanti, l-Istati Membri 
jistgħu jawtorizzaw, jimmodifikaw jew 
jimpedixxu d-dritt ta’ aċċess għas-servizz 
mixtieq internazzjonali tal-passiġġieri, 
inkluż l-impożizzjoni ta’ piżijiet fuq l-
operatur ta’ servizz internazzjonali tal-
passiġġieri ġdid, f’konformità mal-analiżi 
ekonomika u skont il-liġi tal-Unjoni u l-

(17) Il-valutazzjoni ta’ jekk il-bilanċ 
ekonomiku tal-kuntratt ta’ servizz pubbliku 
jistax jiġi kompromess, għandha tqis 
kriterji predeterminati bħall-impatt fuq il-
profitabbilità ta’ kwalunkwe servizz li hu 
inkluż fil-kuntratt ta’ servizz pubbliku, id-
domanda tal-passiġġieri, il-prezzijiet tal-
biljetti, l-arranġamenti tal-biljetti, il-
lokalità u n-numru ta’ waqfiet fuq iż-żewġ 
naħat tal-fruntiera u l-iskeda ta’ ħin u l-
frekwenza tas-servizz il-ġdid propost. 
Skont din il-valutazzjoni u d-deċiżjoni tal-
korp regolatorju rilevanti, l-Istati Membri 
jistgħu jawtorizzaw, jimmodifikaw jew 
jimpedixxu d-dritt ta’ aċċess għas-servizz 
mixtieq internazzjonali u/jew nazzjonali
tal-passiġġieri, inkluż l-impożizzjoni ta’ 
piżijiet fuq l-operatur ta’ servizz 
internazzjonali u/jew nazzjonali tal-
passiġġieri ġdid, f’konformità mal-analiżi 



PE467.166v01-00 38/192 AM\870642MT.doc

MT

prinċipji tal-ugwaljanza u tan-
nondiskriminazzjoni.

ekonomika u skont il-liġi tal-Unjoni u l-
prinċipji tal-ugwaljanza u tan-
nondiskriminazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjoni dwar is-
servizzi nazzjonali tat-trasport tal-passiġġieri.

Emenda 191
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-valutazzjoni ta’ jekk il-bilanċ 
ekonomiku tal-kuntratt ta’ servizz 
pubbliku jistax jiġi kompromess, għandha 
tqis kriterji predeterminati bħall-impatt fuq 
il-profitabbilità ta’ kwalunkwe servizz li 
hu inkluż fil-kuntratt ta’ servizz pubbliku, 
id-domanda tal-passiġġieri, il-prezzijiet tal-
biljetti, l-arranġamenti tal-biljetti, il-
lokalità u n-numru ta’ waqfiet fuq iż-żewġ 
naħat tal-fruntiera u l-iskeda ta’ ħin u l-
frekwenza tas-servizz il-ġdid propost. 
Skont din il-valutazzjoni u d-deċiżjoni tal-
korp regolatorju rilevanti, l-Istati Membri 
jistgħu jawtorizzaw, jimmodifikaw jew 
jimpedixxu d-dritt ta’ aċċess għas-servizz 
mixtieq internazzjonali tal-passiġġieri, 
inkluż l-impożizzjoni ta’ piżijiet fuq l-
operatur ta’ servizz internazzjonali tal-
passiġġieri ġdid, f’konformità mal-analiżi 
ekonomika u skont il-liġi tal-Unjoni u l-
prinċipji tal-ugwaljanza u tan-
nondiskriminazzjoni.

(17) Il-valutazzjoni ta’ jekk il-bilanċ 
socjoekonomiku tal-kuntratt ta’ servizz 
pubbliku jistax jiġi kompromess, għandha 
tqis kriterji predeterminati bħall-impatt fuq 
l-affidabbiltà ta’ kwalunkwe servizz li hu 
inkluż fil-kuntratt ta’ servizz pubbliku, 
inklużi impatt konsekwenzjali kemm fuq 
il-politika tal-koeżjoni u t-trasport dwar 
iż-żona kkonċernata u fuq l-ispiża netta 
għall-awtorità kompetenti pubblika li tat il-
kuntratt, id-domanda tal-passiġġieri, il-
prezzijiet tal-biljetti, l-arranġamenti tal-
biljetti, il-lokalità u n-numru ta’ waqfiet 
fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera u l-iskeda 
ta’ ħin u l-frekwenza tas-servizz il-ġdid 
propost. Skont dawn l-evalwazzjonijiet, l-
Istati Membri jew l-awtoritajiet lokali 
kompetenti jistgħu jawtorizzaw, 
jimmodifikaw jew jimpedixxu d-dritt ta’ 
aċċess għas-servizz mixtieq internazzjonali 
tal-passiġġieri, inkluż l-impożizzjoni ta’ 
piżijiet fuq l-operatur ta’ servizz 
internazzjonali tal-passiġġieri ġdid, 
f’konformità mal-analiżi soċjoekonomika
u skont il-liġi tal-Unjoni u l-prinċipji tal-
ugwaljanza, it-trasparenza u tan-
nondiskriminazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kuntratti ta’ servizz pubbliku jingħataw b’mod li jikkonformaw mal-għanijiet tal-politika 
soċjali u ta’ koeżjoni li fl-istess ħin jirrikonoxxu l-analiżi tal-benefiċċji tal-ispejjeż iżda dawn 
il-kriterji ekonomiċi jew il-profittabbiltà ta’ dawn is-servizzi mhumiex l-uniċi kriterji li 
mħaddna mill-Istati Memrbi jew l-awtoritajiet lokali kompetenti, responsabbli għal dawn il-
kuntratti. Għaldaqstant, huma intitolati li jirrispondu għal dawn it-talbiet. F’każ ta’ tilwim, il-
korp regolatorju nazzjonali jista’ jintalab biex jagħti soluzzjoni bħala korp ta’ appell.

Emenda 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-iżviluppi fis-suq urew li t-tisħiħ 
tal-irwol tal-korpi regolatorji huwa 
tħassib kruċjali. Biex dawn ikunu fix-
xena prinċipali biex jiġi provdut ambjent 
ġust għal kundizzjonijiet indaqs fir-
rigward tal-aċċess, jeħtieġ li jirċievu l-
mezzi finanzjarji kif ukoll persunal u 
tagħmir loġistiku xierqa biex iwettqu dan 
l-irwol.  

Or. en

Emenda 193
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-korp regolatorju għandu jiffunzjona 
b’tali mod li jevita kwalunkwe kunflitt ta’ 
interessi u kwalunkwe involviment 
possibbli fl-għotja tal-kuntratt ta’ servizz 
pubbliku taħt kunsiderazzjoni. Il-
kompetenza tal-korp regolatorju għandha 

(19) Il-korp regolatorju għandu jiffunzjona 
b’tali mod li jevita kwalunkwe kunflitt ta’ 
interessi u kwalunkwe involviment 
possibbli fl-għotja tal-kuntratt ta’ servizz 
pubbliku taħt kunsiderazzjoni, mingħajr 
preġudizzju għall-għażla ta’ dan il-korp 
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tkun estiża biex tippermetti l-valutazzjoni 
tal-iskop tas-servizz internazzjonali u, fejn 
hu xieraq, l-impatt ekonomiku potenzjali 
fuq kuntratti ta’ servizz pubbliku eżistenti.

iffinanzjat mill-baġit nazzjonali jew mill-
imposti fuq is-settur ferrovjali, jew għall-
pubblikazzjoni tal-informazzjoni rilevanti. 
Il-kompetenza tal-korp regolatorju għandha 
tkun estiża biex tippermetti l-valutazzjoni 
tal-iskop tas-servizz internazzjonali u, fejn 
hu xieraq, l-impatt ekonomiku potenzjali 
fuq kuntratti ta’ servizz pubbliku eżistenti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva toħloq korp regolatorju indipendenti, iżda ma ssemmi l-ebda finanzjament tiegħu. 
Jeħtieġ li t-trasparenza teħtieġ li tiġi introdotta referenza speċifika għal sors possibbli ta’ 
finanzjament, li jista’ jkun fondi pubbliċi jew imposti fuq is-settur. Din l-informazzjoni 
għandha ssir pubblika.

Emenda 194
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-korp regolatorju nazzjonali 
għandu jkun kompletament indipendenti 
fl-organizzazzjoni tiegħu, fid-deċiżjonijiet 
tiegħu dwar il-finanzjament, fl-istruttura 
legali u fit-teħid tad-deċiżjonijiet tiegħu 
minn kwalunkwe maniġer tal-
infrastruttura, korp tat-tqegħid tal-
imposti, korp tal-allokazzjoni jew 
applikant. Il-korp regolatorju nazzjonali 
għandu jkollu l-kapaċità amministrattiva 
meħtieġa f’termini ta’ persunal u riżorsi li 
jiżguraw suq ferrovjarju miftuħ u 
trasparenti. Il-livell meħtieġ tal-persunal 
għandu jkun direttament konness mal-
ħtiġijiet tas-suq u jvarja b’dan il-mod. 
Ikun jeħtieġ li l-korp jieħu deċiżjoni dwar 
kwalunkwe lmenti, jaġixxi fuq inizjattiva 
tiegħu, jinvestiga każijiet ta’ tilwim u 
jissorvelja l-iżvilupp tas-suq. Għandu jkun 
appoġġjat minn dipartiment regolatorju 
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tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn 
hekk, il-korp regolatorju nazzjonali 
għandu jżomm bażi tad-dejta bl-abbozzi 
tad-deċiżjonijiet tiegħu aċċessibbli għall-
Kummissjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa hija konformi mal-emendi proposti għall-Artikoli 55-57 li għandhom l-għan 
li jsaħħu l-irwol u s-setgħat tal-korp regolatorju. Din il-proposta qed issir biex jitwaqqaf 
dipartiment regolatorju fi ħdan il-Kummissjoni Ewropea (DĠ Mobbiltà u Trasport, DĠ 
Kompetizzjoni, idealment taħlita tat-tnejn) biex jagħti pariri, gwida u taħriġ lill-korpi 
regolatorji nazzjonali fix-xogħol tagħhom u biex jiksbu r-riżorsi meħtieġa (umani, finanzjarji, 
intellettwali).

Emenda 195
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-Awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tkun indipendenti u għandha 
tkun f’pożizzjoni li tiżgura li ċ-ċittadini 
jkollhom aċċess għas-SIĠ u għas-servizzi 
essenzjali definiti mill-Awtorità 
kompetenti. Hija għandha tkun 
f’pożizzjoni li tkun tista’ taġixxi fuq l-
inizjattiva tagħha stess, tissodisfa l-
għanijiet stipulati mill-Istati Membri u 
twettaq investigazzjonijiet f’każ ta’ tilwim.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dawn l-Aġenziji fil-fatt għandhom prerogattivi li jmorru lil hinn mis-sempliċi kontroll. Fil-
qafas tal-iżvilupp tas-SIĠ, jieħu preċedenza l-fatt li l-missjonijiet tagħhom għandhom 
jiżviluppaw biex wieħed ma jibqax jillimita ruħu għal aċċess nondiskriminatorju tal-operaturi 
għas-suq, iżda jinvolvi r-regolamentazzjoni tas-settur biex b’hekk iċ-ċittadini Ewropej 
ikollhom aċċess għal dawn is-SIĠ definiti fil-livell tal-Istati Membri.
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Emenda 196
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-korp regolatorju nazzjonali 
għandu jkun awtorità indipendenti u 
jaġixxi bħala arbitru biex jiżgura li f’każ 
ta’ tilwim, ikun hemm deċiżjonijiet ġusti u 
trasparenti skont id-dispożizzjonijiet ta’ 
nondiskriminazzjoni u r-regoli ta’ din id-
direttiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-irwol tal-korp regolatorju nazzjonali bħala arbitru u gwardjan tar-regoli 
kkonċernati fi ħdan id-dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva.

Emenda 197
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex ikun hemm l-investiment fis-
servizzi li jużaw infrastruttura 
speċjalizzata, bħalma huma linji tal-
ferrovija ta’ veloċità għolja, l-applikanti 
jeħtieġu ċertezza legali meta jitqies l-
investiment sostanzjali u fit-tul li jkun 
involut.

(20) Sabiex ikun hemm l-investiment fis-
servizzi li jużaw infrastruttura 
speċjalizzata, bħalma huma linji tal-
ferrovija ta’ veloċità għolja jew 
infrastrutturi kumplessi dedikati oħra li 
jikkonformaw mal-għanijiet tal-Istati 
Membri fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-
CO2 jew li jtejbu l-konnessjonijiet 
intermodali, l-applikanti jeħtieġu ċertezza 
legali meta jitqies l-investiment sostanzjali 
u fit-tul li jkun involut.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-investimenti fl-infrastruttura jsiru fuq żmien medju u fit-tul: mhux biss linji ta’ Veloċità 
Għolja jistgħu jkunu kkonċernati, iżda wkoll l-aġġornament ta’ binarji eżistenti għal 
standards ogħla ta’ sikurezza u prestazzjoni huwa xogħol iebes u fit-tul li għaldaqstant 
jirrikjedi ċertezza legali.

Emenda 198
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex ikun hemm l-investiment fis-
servizzi li jużaw infrastruttura 
speċjalizzata, bħalma huma linji tal-
ferrovija ta’ veloċità għolja, l-applikanti 
jeħtieġu ċertezza legali meta jitqies l-
investiment sostanzjali u fit-tul li jkun 
involut.

(20) Sabiex ikun hemm l-investiment fis-
servizzi li jużaw infrastruttura 
speċjalizzata, bħalma huma linji tal-
ferrovija ta’ veloċità għolja, l-applikanti 
jeħtieġu ċertezza legali u informazzjoni 
sħiħa dwar il-proġetti u l-impenji baġitarji 
fir-rigward tal-investiment fit-tul li jkun 
involut.

Or. es

Emenda 199
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-korpi regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħmlu skambju ta’ 
informazzjoni u, fejn rilevanti f’każijiet 
individwali, jikkoordinaw fuq il-prinċipji u 
l-prattika li jagħmlu valutazzjoni dwar jekk 
il-bilanċ ekonomiku ta’ kuntratt ta’ servizz 
pubbliku huwiex kompromess. Huma 
għandhom b’mod progressiv jiżviluppaw 
linji gwida bbażati fuq l-esperjenzi 
tagħhom.

(21) L-Awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom, taħt l-awspiċju tal-
Kummissjoni, joħolqu netwerk bl-għan li 
jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom billi 
joħolqu prinċipji komuni u billi 
jiskambjaw bejniethom l-aħjar prattiki u 
l-informazzjoni tagħhom. Fejn rilevanti 
f’każijiet individwali, huma għandhom 
ukoll jikkoordinaw fuq il-prinċipji u l-
prattika li jagħmlu valutazzjoni tal-
ekonomija ġenerali ta’ kuntratt ta’ servizz 
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pubbliku. Huma għandhom b’mod 
progressiv jiżviluppaw linji gwida Ewropej 
komuni bbażati fuq l-esperjenzi tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dawn l-Aġenziji fil-fatt għandhom prerogattivi li jmorru lil hinn mis-sempliċi kontroll. Fil-
qafas tal-iżvilupp tas-SIĠ, jieħu preċedenza l-fatt li l-missjonijiet tagħhom għandhom 
jiżviluppaw biex wieħed ma jibqax jillimita ruħu għal aċċess nondiskriminatorju tal-operaturi 
għas-suq, iżda jinvolvi r-regolamentazzjoni tas-settur biex b’hekk iċ-ċittadini Ewropej 
ikollhom aċċess għal dawn is-SIĠ definiti fil-livell tal-Istati Membri. L-għan huwa wkoll li 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni.

Emenda 200
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-korpi regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħmlu skambju ta’ 
informazzjoni u, fejn rilevanti f’każijiet 
individwali, jikkoordinaw fuq il-prinċipji u 
l-prattika li jagħmlu valutazzjoni dwar jekk 
il-bilanċ ekonomiku ta’ kuntratt ta’ servizz 
pubbliku huwiex kompromess. Huma 
għandhom b’mod progressiv jiżviluppaw 
linji gwida bbażati fuq l-esperjenzi 
tagħhom.

(21) Il-korpi regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħmlu skambju ta’ 
informazzjoni u ta’ prattiki tajba u, fejn 
rilevanti f’każijiet individwali, 
jikkoordinaw fuq il-prinċipji u l-prattika li 
jagħmlu valutazzjoni dwar jekk il-bilanċ 
ekonomiku ta’ kuntratt ta’ servizz pubbliku 
huwiex kompromess. Huma għandhom 
b’mod progressiv jiżviluppaw linji gwida
bbażati fuq l-esperjenzi tagħhom. Barra 
minn hekk, abbażi ta’ dawn l-esperjenzi, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta għall-istabbiliment ta’ korp 
regolatorju Ewropew.

Or. de

Emenda 201
Georges Bach
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Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-korpi regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħmlu skambju ta’ 
informazzjoni u, fejn rilevanti f’każijiet
individwali, jikkoordinaw fuq il-prinċipji u 
l-prattika li jagħmlu valutazzjoni dwar jekk 
il-bilanċ ekonomiku ta’ kuntratt ta’ servizz 
pubbliku huwiex kompromess. Huma 
għandhom b’mod progressiv jiżviluppaw 
linji gwida bbażati fuq l-esperjenzi 
tagħhom.

(21) Il-korpi regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħmlu skambju ta’ 
informazzjoni, taħt l-awspiċju tal-
Kummissjoni Ewropea u tal-Aġenzija 
Ferrovjarja Ewropea, joħolqu netwerk bl-
għan li jsaħħu l-komunikazzjoni u l-
kooperazzjoni tagħhom biex joħolqu 
prinċipji komuni. F’każijiet individwali, 
huma għandhom jikkoordinaw fuq il-
prinċipji u l-prattika li jagħmlu 
valutazzjoni dwar jekk il-bilanċ ekonomiku 
ta’ kuntratt ta’ servizz pubbliku huwiex 
kompromess. Huma għandhom b’mod 
progressiv jiżviluppaw linji gwida Ewropej
komuni bbażati fuq l-esperjenzi tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-korpi regolatorji nazzjonali għandhom isaħħu l-kooperazzjoni ta’ bejniethom billi jiġi 
stabbilit netwerk Ewropew.

Emenda 202
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Abbażi tal-esperjenza tan-netwerk 
tal-korpi regolatorji, il-Parlament 
Ewropew jitlob lill-Kummissjoni 
Ewropea, biex tipproponi mhux iżjed tard 
mill-aħħar tal-2012, flimkien mal-ftuħ ta’ 
swieq domestiċi tal-passiġġieri, il-ħolqien 
ta’ korp regolatorju Ewropew. 

Or. en
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Emenda 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Abbażi tal-esperjenza tan-netwerk 
tal-korpi regolatorji, il-Kummissjoni 
għandha tfassal proposta leġiżlattiva bl-
għan li tistabbilixxi korp regolatorju 
Ewropew li jkollu funzjonijiet ta’ kontroll 
u ta’ arbitraġġ f’każijiet ta’ problemi ta’ 
natura sopranazzjonali u funzjoni ta’ 
appell fir-rigward ta’ deċiżjonijiet ta’ 
korpi regolatorji nazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tesprimi r-rieda li eventwalment jinħoloq korp regolatorju Ewropew.

Emenda 204
Mathieu Grosch

Proposta għal direttiva
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-korpi regolatorji nazzjonali 
għandhom joħolqu netwerk li jtejjeb il-
kooperazzjoni transkonfinali u li jtejjeb il-
kundizzjoni tas-suq. Dan in-netwerk 
għandu fi żmien ħames snin mid-dħul fis-
seħħ ta’ din id-direttiva jwassal għall-
ħolqien ta’ korp regolatorju Ewropew. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha tissaħħaħ u għaldaqstant mhuwiex biżżejjed li 
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tittejjeb il-kooperazzjoni bejn il-korpi regolatorji, iżda jeħtieġ li jiġi introdott korp regolatorju 
Ewropew.

Emenda 205
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
ġusta bejn l-impriżi ferrovjarji, għandha 
ssir distinzjoni bejn il-forniment tas-
servizzi tat-trasport u t-tħaddim tal-
faċilitajiet tas-servizz. Minħabba din is-
sitwazzjoni, huwa meħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet jiġu mmaniġġjati b’mod 
indipendenti minn xulxin f’entitajiet 
legalment distinti. Tali indipendenza ma 
għandhiex timplika l-istabbiliment ta’ 
korp jew kumpanija separata għal kull 
faċilità tas-servizz.

imħassra

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kompetizzjoni hija biss mezz li bih jiġu ssodisfati t-talbiet min-naħa tal-komunità u r-
rappreżentanti tagħha; ma tistax titqies bħala l-għan ewlieni. L-idea tal-promozzjoni tas-SIĠ 
tirrikjedi li dawn l-objettivi jitfasslu mill-ġdid.

Emenda 206
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
ġusta bejn l-impriżi ferrovjarji, għandha 
ssir distinzjoni bejn il-forniment tas-
servizzi tat-trasport u t-tħaddim tal-
faċilitajiet tas-servizz. Minħabba din is-

imħassra
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sitwazzjoni, huwa meħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet jiġu mmaniġġjati b’mod 
indipendenti minn xulxin f’entitajiet 
legalment distinti. Tali indipendenza ma 
għandhiex timplika l-istabbiliment ta’ 
korp jew kumpanija separata għal kull 
faċilità tas-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħaddim ta’ faċilitajiet tas-servizz huma essenzjali għal servizzi ta’ trasport sikuri u 
affidabbli: m’għandhomx jiġu mifruda jew separati mill-għarfien essenzjali u l-immaniġġjar 
integrat tas-settur ferrovjarju filwaqt li l-proprjetà pubblika jew privata għandha tagħti l-
aċċess u l-użu miftuħ tagħhom.

Emenda 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
ġusta bejn l-impriżi ferrovjarji, għandha 
ssir distinzjoni bejn il-forniment tas-
servizzi tat-trasport u t-tħaddim tal-
faċilitajiet tas-servizz. Minħabba din is-
sitwazzjoni, huwa meħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet jiġu mmaniġġjati b’mod 
indipendenti minn xulxin f’entitajiet 
legalment distinti. Tali indipendenza ma 
għandhiex timplika l-istabbiliment ta’ 
korp jew kumpanija separata għal kull 
faċilità tas-servizz.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.
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Emenda 208
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
ġusta bejn l-impriżi ferrovjarji, għandha 
ssir distinzjoni bejn il-forniment tas-
servizzi tat-trasport u t-tħaddim tal-
faċilitajiet tas-servizz. Minħabba din is-
sitwazzjoni, huwa meħtieġ li dawn iż-żewġ 
attivitajiet jiġu mmaniġġjati b’mod 
indipendenti minn xulxin f’entitajiet 
legalment distinti. Tali indipendenza ma 
għandhiex timplika l-istabbiliment ta’ 
korp jew kumpanija separata għal kull 
faċilità tas-servizz.

(22) Sabiex tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
ġusta bejn l-impriżi ferrovjarji, il-forniment 
tas-servizzi tat-trasport u t-tħaddim tal-
faċilitajiet tas-servizz għandhom 
jitmexxew b’mod trasparenti u 
nondiskriminatorju. Il-korp regolatorju 
għandu l-kompitu li jara li dan l-
immaniġġjar trasparenti u 
nondiskriminatorju jsir skont it-termini 
definiti fl-Artikolu 56.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni totali tas-servizzi tat-trasport mhux bilfors se twassal għal kompetizzjoni 
ġusta bejn dawn l-attivitajiet. Għall-kuntrarju, din is-separazzjoni se twassal għal aktar 
spejjeż organizzazzjonali, għal żieda fil-burokrazija u fl-ispejjeż amministrattivi. Dan se 
jikkawża konsegwenzi negattivi għall-kompetittività fis-settur ferrovjarju meta mqabbel ma’ 
metodi oħrajn ta’ trasport.

Emenda 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex ikunu żgurati servizzi adegwati u 
li wieħed joqgħod fuqhom, jeħtieġ li jkun 
żgurat li, f’kull ħin, l-impriżi ferrovjarji 
josservaw ċerti rekwiżiti dwar reputazzjoni 
tajba, qagħda finanzjarja tajba u 
kompetenza professjonali.

(23) Biex ikunu żgurati servizzi adegwati u 
li wieħed joqgħod fuqhom, jeħtieġ li jkun 
żgurat li, f’kull ħin, l-impriżi ferrovjarji 
josservaw ċerti rekwiżiti dwar reputazzjoni 
tajba, qagħda finanzjarja tajba, standards 
soċjali u kompetenza professjonali.
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Or. en

Emenda 210
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex ikunu żgurati servizzi adegwati u 
li wieħed joqgħod fuqhom, jeħtieġ li jkun 
żgurat li, f’kull ħin, l-impriżi ferrovjarji 
josservaw ċerti rekwiżiti dwar reputazzjoni 
tajba, qagħda finanzjarja tajba u 
kompetenza professjonali.

(23) Biex ikunu żgurati servizzi adegwati u 
li wieħed joqgħod fuqhom, jeħtieġ li jkun 
żgurat li, f’kull ħin, l-impriżi ferrovjarji 
josservaw ċerti rekwiżiti dwar reputazzjoni 
tajba, qagħda finanzjarja tajba u riżultati 
effettivi u kompetittivi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti għall-impriżi għandhom jinkludu kriterji li jistgħu jiġu kkalkolati, bħar-riżultati, 
sabiex ikun jista’ jiġi ddeterminat jekk dawn jipprovdux servizz garantit.

Emenda 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Għall-protezzjoni tal-konsumaturi u 
terzi persuni kkonċernati, huwa 
importanti li jkun żgurat li l-impriżi 
ferrovjarji jkunu assigurati biżżejjed 
kontra r-responsabbiltà.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.
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Emenda 212
Roberts Zīle

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Għall-protezzjoni tal-konsumaturi u 
terzi persuni kkonċernati, huwa importanti 
li jkun żgurat li l-impriżi ferrovjarji jkunu 
assigurati biżżejjed kontra r-responsabbiltà.

(24) Għall-protezzjoni tal-konsumaturi u 
terzi persuni kkonċernati, huwa importanti 
li jkun żgurat li l-impriżi ferrovjarji jkunu 
assigurati biżżejjed kontra r-responsabbiltà.
Il-kopertura tar-responsabbiltà tagħhom 
f’każ ta’ aċċidenti permezz ta’ garanziji 
provduti minn banek jew impriżi oħra 
għandha tkun permessa wkoll, sakemm 
din il-kopertura tiġi offruta bil-
kundizzjonijiet tas-suq, ma tirriżultax 
f’għajnuna mill-Istat u ma jkunx fiha 
elementi ta’ diskriminazzjoni kontra 
impriżi ferrovjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impriżi ferrovjarji għandu jkollhom il-libertà li japplikaw diversi għażliet proporzjonali 
għar-responsabbiltà ċivili, għax hemm livelli ta’ riskji differenti f’netwerks ferrovjarji 
differenti. F’ħafna Stati Membri, l-għażliet bħall-adegwatezza tal-kapital tiegħu stess jew 
bħall-garanziji bankarji jintużaw b’suċċess għal kopertura tar-responsabbiltà ċivili.

Emenda 213
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Għall-protezzjoni tal-konsumaturi u 
terzi persuni kkonċernati, huwa importanti
li jkun żgurat li l-impriżi ferrovjarji jkunu 
assigurati biżżejjed kontra r-responsabbiltà.

(24) Għall-protezzjoni tal-konsumaturi u 
terzi persuni kkonċernati, huwa essenzjali
li jkun żgurat li l-impriżi ferrovjarji jkunu 
assigurati biżżejjed kontra r-responsabbiltà.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

L-utenti u l-partijiet terzi jistgħu jiġu protetti b’mod xieraq biss jekk ikun hemm obbligu 
vinkolanti: il-formulazzjoni “huwa importanti li jkun żgurat” hija ambigwa wisq.

Emenda 214
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Impriża ferrovjarja għandha tkun ukoll 
meħtieġa tosserva regoli nazzjonali u tal-
Unjoni dwar il-forniment ta’ servizzi 
ferrovjarji, applikati b’manjiera 
nondiskriminatorja, li huma intenzjonati 
biex jiżguraw li tista’ tkompli bl-attivitajiet 
tagħha f’sikurezza kompleta u b’rigward 
xieraq għas-saħħa, il-kundizzjonijiet soċjali 
u d-drittijiet tal-ħaddiema u tal-
konsumaturi fuq witat speċifiċi ta’ binarji.

(25) Impriża ferrovjarja għandha tkun ukoll 
meħtieġa tosserva regoli nazzjonali u tal-
Unjoni dwar il-forniment ta’ servizzi 
ferrovjarji, applikati b’manjiera 
nondiskriminatorja, li huma intenzjonati 
biex jiżguraw li tista’ tkompli bl-attivitajiet 
tagħha f’sikurezza kompleta u b’rigward 
xieraq għas-saħħa, il-kundizzjonijiet soċjali 
u x-xogħol u d-drittijiet tal-ħaddiema għal 
xogħol u pagi deċenti u tal-konsumaturi 
għal servizzi affidabbli fuq witat speċifiċi 
ta’ binarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika hija meħtieġa biex tenfasizza d-dritt għal kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti, biex 
jiġi evitat id-dumping soċjali u r-rispett lejn id-drittijiet tal-konsumaturi għal servizzi 
affidabbli u bi prezzijiet aċċessibbli.

Emenda 215
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Impriża ferrovjarja għandha tkun ukoll (25) Kull impriża ferrovjarja għandha tkun 



AM\870642MT.doc 53/192 PE467.166v01-00

MT

meħtieġa tosserva regoli nazzjonali u tal-
Unjoni dwar il-forniment ta’ servizzi 
ferrovjarji, applikati b’manjiera 
nondiskriminatorja, li huma intenzjonati 
biex jiżguraw li tista’ tkompli bl-attivitajiet 
tagħha f’sikurezza kompleta u b’rigward 
xieraq għas-saħħa, il-kundizzjonijiet
soċjali u d-drittijiet tal-ħaddiema u tal-
konsumaturi fuq witat speċifiċi ta’ binarji.

ukoll meħtieġa tosserva regoli kemm
nazzjonali u kemm tal-Unjoni dwar il-
forniment ta’ servizzi ferrovjarji, applikati 
b’manjiera nondiskriminatorja, li huma 
intenzjonati biex jiżguraw li tista’ tkompli 
bl-attivitajiet tagħha f’sikurezza kompleta 
u b’rigward sħiħ għall-obbligi eżistenti fl-
oqsma tal-kundizzjonijiet soċjali, il-
ħarsien tas-saħħa u d-drittijiet tal-
ħaddiema u tal-konsumaturi fuq witat 
speċifiċi ta’ binarji.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-impriżi ferrovjarji għandhom jirrispettaw u jissodisfaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet eżistenti 
dwar il-ħarsien tas-saħħa, id-drittijiet tal-ħaddiema u l-kundizzjonijiet soċjali.

Emenda 216
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Impriża ferrovjarja għandha tkun ukoll 
meħtieġa tosserva regoli nazzjonali u tal-
Unjoni dwar il-forniment ta’ servizzi 
ferrovjarji, applikati b’manjiera 
nondiskriminatorja, li huma intenzjonati 
biex jiżguraw li tista’ tkompli bl-attivitajiet 
tagħha f’sikurezza kompleta u b’rigward 
xieraq għas-saħħa, il-kundizzjonijiet 
soċjali u d-drittijiet tal-ħaddiema u tal-
konsumaturi fuq witat speċifiċi ta’ binarji.

(25) Kull impriża ferrovjarja għandha tkun 
ukoll meħtieġa tosserva regoli nazzjonali u 
tal-Unjoni dwar il-forniment ta’ servizzi 
ferrovjarji, applikati b’manjiera 
nondiskriminatorja, li huma intenzjonati 
biex jiżguraw li tista’ tkompli bl-attivitajiet 
tagħha f’sikurezza kompleta u b’rigward 
sħiħ għall-obbligi eżistenti fl-oqsma tal-
ħarsien tas-saħħa, il-kundizzjonijiet 
soċjali u d-drittijiet tal-ħaddiema u tal-
konsumaturi fuq witat speċifiċi ta’ binarji.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sakemm ma jkunx hemm standards Ewropej obbligatorji, aċċettati u armonizzati b’mod 
ġenerali, (bħat-TSIs), għandhom jibqgħu jiġu applikati d-dispożizzjonijiet nazzjonali. Fl-
interess tas-sikurezza ferrovjarja, dawn għandhom jiġu rrispettati mhux biss b’mod “xieraq”, 
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imma bis-sħiħ. Fejn jidħlu s-sikurezza u l-ħarsien tas-saħħa, m’għandu jkun hemm l-ebda lok 
għad-diskrezzjoni. Barra minn dan, din hi traduzzjoni żbaljata (qabbel il-verżjoni Franċiża 
“le plein respect”).

Emenda 217
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Impriża ferrovjarja għandha tkun ukoll 
meħtieġa tosserva regoli nazzjonali u tal-
Unjoni dwar il-forniment ta’ servizzi 
ferrovjarji, applikati b’manjiera 
nondiskriminatorja, li huma intenzjonati 
biex jiżguraw li tista’ tkompli bl-attivitajiet 
tagħha f’sikurezza kompleta u b’rigward 
xieraq għas-saħħa, il-kundizzjonijiet soċjali 
u d-drittijiet tal-ħaddiema u tal-
konsumaturi fuq witat speċifiċi ta’ binarji.

(25) Impriża ferrovjarja għandha tkun ukoll 
meħtieġa tosserva regoli nazzjonali u tal-
Unjoni dwar il-forniment ta’ servizzi 
ferrovjarji, applikati b’manjiera 
nondiskriminatorja, li huma intenzjonati 
biex jiżguraw li tista’ tkompli bl-attivitajiet 
tagħha f’sikurezza kompleta u b’rigward 
xieraq għas-saħħa, il-kundizzjonijiet soċjali 
u d-drittijiet tal-ħaddiema u tal-
konsumaturi fuq witat kollha ta’ binarji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ovvju li l-kundizzjonijiet imsemmija jeħtieġ li jiġu sodisfatti fil-każijiet kollha.

Emenda 218
Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Ħafna drabi, l-għoti tal-liċenzji 
għar-rolling stock tal-impriżi ferrovjarji, 
ħafna drabi, għadu jiġi ostakolat 
mingħajr ġustifikazzjoni u dan ifixkel l-
aċċess għas-suq. Għalhekk, huwa xieraq 
li l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea jkollha 
mandat b’saħħtu f’dan ir-rigward. 
Għalhekk, il-Kummissjoni hija mitluba, 
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bħala parti mir-reviżjoni tar-Regolament 
(KE) Nru 881/2004, biex tinvestiga jekk il-
mandat tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea 
jistax jiġi estiż.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex dejjem faċli għall-impriżi ferrovjarji li jiksbu aċċess għas-swieq ferrovjarji ta’ Stat 
Membru. Bħala parti mir-reviżjoni ppjanata tar-Regolament li jirregola l-Aġenzija 
Ferrovjarja Ewropea, l-Aġenzija għandha tingħata setgħat akbar biex tissorvelja, b’mod 
aktar strett, l-imġiba tal-Istati Membri li indirettament jimblukkaw l-aċċess għas-suq permezz 
tal-politiki tagħhom dwar l-għoti ta’ liċenzji u biex tieħu azzjoni kontra tali mġiba. Għandha 
tiġi inkluża wkoll talba lill-Kummissjoni biex tinvestiga din il-possibbiltà.

Emenda 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u l-
aċċess nondiskriminatorju għall-
infrastruttura ferrovjarja għall-impriżi 
kollha ferrovjarji, l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex jintużaw id-drittijiet tal-
aċċess għandha tiġi ppubblikata 
f’dikjarazzjoni dwar in-netwerk.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 220
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u l-
aċċess nondiskriminatorju għall-
infrastruttura ferrovjarja għall-impriżi
kollha ferrovjarji, l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex jintużaw id-drittijiet tal-
aċċess għandha tiġi ppubblikata
f’dikjarazzjoni dwar in-netwerk.

(27) Informazzjoni dwar id-dritt ta’ aċċess 
u l-kundizzjoni tal-użu tal-infrastruttura
ferrovjarja inklużi s-servizzi relatati mal-
ferroviji għall-impriżi kollha ferrovjarji 
għandha tiġi provduta u ppubblikata
f’dikjarazzjoni dwar in-netwerk mill-
maniġer tal-infrastruttura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma ċ-ċarezza u d-disponibbiltà tal-informazzjoni rilevanti fid-dikjarazzjoni dwar in-
netwerk li jippermettu t-trasparenza, il-libertà tal-għażla għal aċċess ġust u 
nondiskriminatorju għall-applikanti liċenzjati kollha għall-infrastruttura ferrovjarja.

Emenda 221
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u l-
aċċess nondiskriminatorju għall-
infrastruttura ferrovjarja għall-impriżi 
kollha ferrovjarji, l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex jintużaw id-drittijiet tal-
aċċess għandha tiġi ppubblikata 
f’dikjarazzjoni dwar in-netwerk.

(27) Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u l-
aċċess nondiskriminatorju għall-
infrastruttura ferrovjarja għall-impriżi 
kollha ferrovjarji, l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex jintużaw id-drittijiet tal-
aċċess għandha tiġi ppubblikata 
f’dikjarazzjoni dwar in-netwerk, inklużi 
formati li huma aċċessibbli għal nies 
b’diżabbiltà jew b’mobilità limitata.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, għall-fini ta’ konsistenza mad-deċiżjonijiet adottati skont inizjattivi oħra, li 
tiġi żgurata aċċessibbiltà f’ħafna formati u għalhekk jiġi evitat kull tip ta’ diskriminazzjoni 
kontra n-nies b’diżabbiltà.
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Emenda 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Skemi xierqa għall-allokazzjoni tal-
kapaċità għall-infrastruttura 
ferrovjarja flimkien mal-operaturi 
kompetitivi għandhom jirriżultaw f’ 
bilanċ aħjar tat-trasport bejn il-modi.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-inkoraġġiment tal-aħjar użu tal-
infrastruttura ferrovjarja se jwassal għal 
tnaqqis fl-ispiża tat-trasport għas-soċjetà.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 29 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29 a) Il-kunċett ta’ “prezzijiet ġusti u 
effikaċi“(Green Paper tal-Kummissjoni 
1996) għandu b’mod partikolari jiġi 
applikat għal tassazzjoni fuq l-enerġija, l-
internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni, taxxi 
fuq il-valur miżjud u strumenti ekonomiċi 
oħra. Il-politika għandha tkun ibbażata 
fuq il-viżjoni li titwaqqaf il-kompetizzjoni 
inġusta bi żvantaġġ għall-modi tat-
trasport iżjed sostenibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt jirreferi għall-White Paper tal-Kummissjoni dwar it-Trasport (2011), punt 39 
dwar “Ipprezzar u tassazzjoni intelliġenti”. Nixtiequ li l-Parlament Ewropew jikkonferma l-
qbil tiegħu ma’ dawn il-prinċipji, kif għad għandna l-intenzjoni li nagħmlu għall-ħames White 
Paper fl-2031.

Emenda 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Piżijiet u skemi ta’ allokazzjoni tal-
kapaċità għandhom jippermettu 
kompetizzjoni ġusta fil-forniment ta’ 
servizzi ferrovjarji.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 226
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) L-impriżi ferrovjarji għandhom 
jirċievu sinjali ċari u konsistenti minn 
skemi tal-allokazzjoni tal-kapaċità li 
jwassluhom biex jagħmlu deċiżjonijiet 
razzjonali.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Kull skema għall-impożizzjoni tal-
piżijiet tibgħat sinjali ekonomiċi lill-
utenti. Huwa importanti li dawk is-sinjali 
lill-impriżi ferrovjarji jkunu konsistenti u 
jwassluhom biex jagħmlu deċiżjonijiet 
razzjonali.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 228
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Premessa 35
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Kull skema għall-impożizzjoni tal-
piżijiet tibgħat sinjali ekonomiċi lill-utenti. 
Huwa importanti li dawk is-sinjali lill-
impriżi ferrovjarji jkunu konsistenti u 
jwassluhom biex jagħmlu deċiżjonijiet 
razzjonali.

(35) Kull skema għall-impożizzjoni tal-
piżijiet tibgħat sinjali ekonomiċi lill-utenti. 
Huwa importanti li dawk is-sinjali lill-
impriżi ferrovjarji jkunu konsistenti u ċari 
u jwassluhom biex jagħmlu deċiżjonijiet 
razzjonali u sostenibbli.

Or. en

Emenda 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) L-impriżi ferrovjarji u l-maniġer tal-
infrastruttura għandhom jingħataw 
inċentivi biex jiġi minimizzat it-tfixkil fis-
servizz u titjieb il-prestazzjoni tan-
netwerk.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 230
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) L-impriżi ferrovjarji u l-maniġer tal-
infrastruttura għandhom jingħataw 
inċentivi biex jiġi minimizzat it-tfixkil fis-

(37) Il-kriterji għall-għoti ta’ kuntratt 
japplikaw għall-impriżi ferrovjarji u l-
maniġer tal-infrastruttura għandhom 
jinkludu impenn biex jiġi minimizzat it-
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servizz u titjieb il-prestazzjoni tan-netwerk. tfixkil fis-servizz u jtejbu l-prestazzjoni
tan-netwerk.   

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-impriżi ferrovjarji u l-maniġer tal-infrastruttura għandhom inaqqsu t-tfixkil bħala parti 
mill-kriterji tat-titjib u l-effiċjenza. L-iżgħar inċentivi jiddependu wisq mill-bona fede tal-
individwi.

Emenda 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-Istati Membri għandu jkollhom l-
għażla li jippermettu li x-xerrejja 
tas-servizzi ferrovjarji jidħlu fil-proċess 
tal-allokazzjoni tal-kapaċità b’mod dirett.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 232
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-Istati Membri għandu jkollhom l-
għażla li jippermettu li x-xerrejja
tas-servizzi ferrovjarji jidħlu fil-proċess tal-
allokazzjoni tal-kapaċità b’mod dirett.

(38) L-Istati Membri setgħu jippermettu 
biss lill-impriżi ferrovjarji liċenzjati li 
jixtru servizzi ferrovjarji biex jidħlu fil-
proċess tal-allokazzjoni tal-kapaċità b’mod 
dirett.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impriżi ferrovjarji liċenzjati biss għandu jkollhom id-dritt li japplikaw u jkollhom aċċess 
għal servizzi ferrovjarji għax il-kapaċitajiet iċċertifikati tagħhom huma kapaċi li jiżguraw 
konformità sħiħa ma’ dispożizzjonijiet integrati dwar is-sikurezza.

Emenda 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Huwa importanti li jitqiesu l-ħtiġijiet 
tan-negozju ta’ kemm l-applikanti kif 
ukoll tal-maniġer tal-infrastruttura.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 234
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Premessa 40 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) L-applikanti li joffru servizzi ta’ 
tagħbija fuq vagun wieħed għandhom 
jiġu promossi sabiex jitkabbar is-suq 
potenzjali għal klijenti ġodda tas-settur 
ferrovjarju. Għaldaqstant huwa 
importanti li dawn l-applikanti jiġu 
kkunsidrati mill-maniġer tal-
infrastruttura meta jagħti l-kapaċità biex 
jippermettilhom li jibbenefikaw b’mod 
sħiħ minn dan il-qafas legali u li jkabbar 
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is-sehem tas-suq ferrovjarju għal setturi 
ġodda. 

Or. en

Emenda 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-proċess tal-allokazajoni tal-
kapaċità għandu jrażżan l-impożizzjoni 
ta’ rbit mhux xieraq fuq xewqat ta’ 
impriżi oħrajn li għandhom, jew li 
beħsiebhom ikollhom, drittijiet li jużaw l-
infrastruttura biex jiżviluppaw in-negozju 
tagħhom.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Huwa importanti li tiġi
żgurata koordinazzjoni aħjar tal-iskemi 
tal-allokazzjoni sabiex tittejjeb l-
attrazzjoni tal-ferroviji għat-traffiku li 
juża’ n-netwerk ta’ iktar minn maniġer 
tal-infrastruttura wieħed, b’mod 
partikolari għat-traffiku internazzjonali.

imħassra
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibilità aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Huwa importanti li tiġi 
żgurata koordinazzjoni aħjar tal-iskemi tal-
allokazzjoni sabiex tittejjeb l-attrazzjoni 
tal-ferroviji għat-traffiku li juża’ n-netwerk 
ta’ iktar minn maniġer tal-
infrastruttura wieħed, b’mod partikolari 
għat-traffiku internazzjonali.

(50) Huwa importanti li tiġi 
żgurata koordinazzjoni aħjar tal-iskemi tal-
allokazzjoni sabiex tittejjeb l-attrazzjoni 
tal-ferroviji għat-traffiku li juża’ n-netwerk 
ta’ iktar minn maniġer tal-
infrastruttura wieħed, b’mod partikolari 
għat-traffiku internazzjonali. F’dan il-
kuntest, jidher li hemm ix-xewqa li 
eventwalment jinħoloq korp regolatorju 
Ewropew.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-interess li eventwalment jinħoloq korp regolatorju Ewropew.

Emenda 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Huwa xieraq li jiġu definiti dawk il-
komponenti tas-servizz tal-infrastruttura li 
huma essenzjali biex jippermettu li 
operatur jipprovdi servizz u li għandhom 
jingħataw għal piżijiet minimi għall-

imħassra
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aċċess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Huwa xieraq li jiġu definiti dawk il-
komponenti tas-servizz tal-infrastruttura li 
huma essenzjali biex jippermettu li 
operatur jipprovdi servizz u li għandhom 
jingħataw għal piżijiet minimi għall-
aċċess.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Investiment fl-infrastruttura 
ferrovjarja huwa meħtieġ u l-iskemi għat-
tqegħid tal-piżijiet fuq l-
infrastruttura għandhom jipprovdu 
inċentivi għall-maniġers tal-infrastruttura 
biex iwettqu investimenti ekonomikament 

(53) Iżjed investiment fl-infrastruttura 
ferrovjarja – b’mod partikolari fl-
infrastruttura eżistenti - huwa meħtieġ u l-
iskemi għat-tqegħid tal-piżijiet fuq l-
infrastruttura għandhom jipprovdu 
inċentivi għall-maniġers tal-infrastruttura 
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ta’ attrazzjoni. biex iwettqu investimenti ekonomikament 
ta’ attrazzjoni u li huma ambjentalment 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 241
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Huwa mixtieq li jigi żgurat li jitqiesu 
l-ispejjeż esterni fid-deċiżjonijiet tat-
trasport u li l-impożizzjoni ta’ piżijiet 
għall-infrastruttura ferrovjarja jistgħu 
jikkontribwixxu għall-internalizzazzjoni 
tal-ispejjeż esterni b’mod koerenti u 
bbilanċjat fil-modi kollha tat-trasport.

(55) Huwa mixtieq li jigi żgurat li jitqiesu 
l-ispejjeż esterni globali fid-deċiżjonijiet 
tat-trasport u li l-impożizzjoni ta’ piżijiet 
għall-infrastruttura ferrovjarja jistgħu 
jikkontribwixxu għall-internalizzazzjoni 
tal-ispejjeż esterni b’mod koerenti u 
bbilanċjat fil-modi kollha tat-trasport.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Meta jkunu qed jiġu kkalkolati l-ispejjeż esterni tal-infrastruttura ferrovjarja, għandhom 
jittieħdu inkunsiderazzjoni l-mudelli kummerċjali globali. F’nuqqas ta’ dan, jistgħu jsiru 
ottimizzazzjonijiet lokalment (jitjiebu l-ispejjeż esterni fil-livell lokali) li minkejja dan 
ikollhom impatt negattiv fuq l-ispejjeż esterni fil-livell Ewropew (pereżempju billi jkun 
meħtieġ l-użu ta’ rotot itwal u aktar traffikużi).

Emenda 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Huwa importanti li jiġi żgurat li 
piżijiet għat-traffiku domestiku 
u internazzjonali jkunu tali li jippermettu 
li l-ferroviji jissodisfaw il-bżonnijiet tas-
suq; konsegwentement il-piżijiet tal-

imħassra
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infrastruttura għandhom jiġu stabbiliti 
bil-prezz li jiġġarrab direttament bħala 
riżultat tat-tħaddim tas-servizz ferrovjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) L-infrastruttura ferrovjarja hija 
monopolju naturali. Għalhekk huwa 
meħtieġ li l-maniġers tal-infrastruttura 
jingħataw inċentivi biex inaqqsu l-ispejjeż 
u jimmaniġġjaw l-infrastruttura tagħhom 
b’mod effiċjenti.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 244
Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Premessa 58 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58a) Bl-għan li jiżdied il-proporzjon ta’ 
merkanzija u passiġġieri trasportati bil-
ferroviji fir-rigward ta’ mezzi oħra ta’ 
trasport, huwa mixtieq li, meta jkunu qed 
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jiġu internalizzati spejjeż esterni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imposti 
divrenzjati ma jkollhomx impatt negattiv 
fuq il-bilanċ finanzjarju tal-maniġer tal-
infrastruttura. Jekk il-maniġer tal-
infrastruttura, minkejja dan, iġarrab telf 
minħabba dan id-divrenzjar, huwa 
rrakkomandat li l-Istati Membri 
jaġġustaw din id-differenza, skont ir-
regoli dwar l-għajnuna tal-Istat.

Or. nl

Emenda 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) L-iżvilupp ta’ trasport ferrovjarju 
għandu jinkiseb bl-użu fost oħrajn tal-
istrumenti tal-Unjoni disponibbli, 
mingħajr preġudizzju għal prijoritajiet 
diġà stabbiliti.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 246
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) L-iżvilupp ta’ trasport ferrovjarju 
għandu jinkiseb bl-użu fost oħrajn tal-
istrumenti tal-Unjoni disponibbli, mingħajr 

(59) L-iżvilupp sostenibbli ta’ trasport 
ferrovjarju għandu jinkiseb bl-użu fost 
oħrajn tal-istrumenti tal-
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preġudizzju għal prijoritajiet diġà stabbiliti. Unjoni disponibbli, mingħajr preġudizzju 
għal prijoritajiet diġà stabbiliti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’koerenza mar-referenza li t-titjib tat-trasport ferrovjarju m’għandux jippreġudika l-
prijoritajiet li diġà ġew stabbiliti: jiġifieri, illum il-ġurnata, pjan direzzjonali għal ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju sal-2050, li jitratta l-isfidi tat-tibdil fil-klima.

Emenda 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Huwa mixtieq li l-impriżi ferrovjarji 
u l-maniġer al-infrastruttura jingħataw 
inċentivi biex jiġi mminimizzat it-tfixkil 
tan-netwerk.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 248
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Huwa mixtieq li l-impriżi ferrovjarji u 
l-maniġer al-infrastruttura jingħataw 
inċentivi biex jiġi mminimizzat it-tfixkil 
tan-netwerk.

(61) L-impriżi ferrovjarji u l-maniġer tal-
infrastruttura għandhom jintalbu biex 
jimminimizzaw it-tfixkil tan-netwerk.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-emenda għall-premessa 37.

Emenda 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) L-allokazzjoni tal-kapaċità hija 
assoċjata ma’ spiża għall-maniġer tal-
infrastruttura, li għandu jkun meħtieġ 
ħlas għaliha.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ispirtu ta’ leġiżlazzjoni aħjar u ta’ leġġibbiltà aħjar tagħha għaċ-ċittadin Ewropew, tista’ 
titħassar parti konsiderevoli mill-premessi.

Emenda 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) L-immaniġġjar effiċjenti u ġust u l-
użu nondiskriminatorju tal-infrastruttura 
ferrovjarja jeħtieġu l-istabbiliment ta’ korp
regolatorju li jissorvelja l-applikazzjoni 
tar-regoli stabbiliti f’din id-Direttiva li 
jaġixxi bħala korp ta’ appell, minkejja l-
possibbiltà ta’ analiżi ġudizzjarja.

(63) L-immaniġġjar effiċjenti u ġust u l-
użu nondiskriminatorju tal-infrastruttura 
ferrovjarja jeħtieġu l-istabbiliment ta’ 
korpi regolatorji nazzjonali li jissorveljaw
l-applikazzjoni tar-regoli stabbiliti f’din id-
Direttiva li jaġixxu bħala korp ta’ appell, 
minkejja l-possibbiltà ta’ 
analiżi ġudizzjarja.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmel it-test aktar ċar.

Emenda 251
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Miżuri speċifiċi huma meħtieġa biex 
titqies is-sitwazzjoni speċifika ġeopolitika 
u ġeografika ta’ ċerti Stati Membri u l-
organizzazzjoni partikolari tas-settur 
ferrovjarju fi Stati Membri varji waqt li 
jiżguraw l-integrità tas-suq intern.

(64) Miżuri speċifiċi huma meħtieġa biex 
titqies is-sitwazzjoni partikolari
ġeopolitika u ġeografika u anke l-
organizzazzjoni partikolari tas-settur 
ferrovjarju fi Stati Membri varji waqt li 
jiżguraw l-integrità tas-suq intern.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jittejjeb, billi ż-żewġ gruppi ta’ ċirkostanzi msemmija jkunu jistgħu jinġabru 
flimkien.

Emenda 252
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadatta l-Annessi għal din id-
Direttiva. Peress li dawk il-miżuri 
għandhom ambitu ġenerali u huma 
mfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom 
jiġu adottati bħala atti delegati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat.

imħassra

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-annessi ma’ din id-Direttiva fihom elementi essenzjali u ewlenin, li ma jaqgħux taħt id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 290 tat-Trattat u għaldaqstant biex jiġu modifikati, għandha 
tapplika l-proċedura ta’ kodeċiżjoni.

Emenda 253
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għal-limiti ta’ żmien 
stipulati fil-Parti B tal-Anness XI, li fihom 
l-Istati Membri jridu jiġu f’konformità 
mad-Direttivi preċedenti,

(71) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr preġudizzju jew għal-limiti ta’ 
żmien stipulati fil-Parti B tal-Anness XI, li 
fihom l-Istati Membri jridu jiġu 
f’konformità mad-Direttivi preċedenti jew 
mal-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali 
relatat ma’ tabelli tal-korrelazzjoni 
inkluża l-possibbiltà li jinħatar  
koordinatur tat-traspożizzjoni meta jkun 
xieraq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żewġ dispożizzjonijiet għandhom jiġu rispettati mill-Istati Membri: it-termini għat-
traspożizzjoni u t-tfassil ta’ tabelli tal-korrelazzjoni skont il-ftehim Interistituzzjonali li 
għandhom jippermettu tfassil aħjar tal-liġijiet u monitoraġġ iżjed faċli mill-Kummissjoni 
Ewropea biex tevalwa l-konformità sħiħa tad-dispożizzjonijiet eżistenti.

Emenda 254
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kapitolu II ma japplikax għall-
impriżi ferrovjarji li jħaddmu biss servizzi 
urbani, suburbani jew reġjonali.

1. Din id-direttiva għandha tapplika għall-
impriżi ferrovjarji li jħaddmu servizzi 
ferrovjarji domestiċi u internazzjonali bl-
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eċċezzjoni għal mezzi oħra bbażati fuq 
binarju bħall-metro jew linji tat-tramm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika tal-ambitu hija essenzjali bħala dikjarazzjoni pożittiva li tikkunsidra li s-servizzi 
reġjonali u suburbani spiss huma mħaddma fuq infrastruttura tan-netwerk ferrovjarju u minn 
impriżi ferrovjarji.

Emenda 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kapitolu II ma japplikax għall-
impriżi ferrovjarji li jħaddmu biss servizzi 
urbani, suburbani jew reġjonali.

1. Il-Kapitolu II ma japplikax għall-
impriżi ferrovjarji li jħaddmu biss servizzi 
ta’ passiġġieri u ta’ merkanzija urbani, 
suburbani jew reġjonali.

Or. en

Emenda 256
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jeskludu dawn li 
ġejjin mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-
Kapitolu III:

2. L-Istati Membri jistgħu jeskludu, skont 
il-liġijiet nazzjonali tagħhom li dwar il-
kundizzjonijiet tat-tħaddim sikur, dawn li 
ġejjin mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-
Kapitolu III:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membru madankollu għandu r-responsabbiltà li jiżgura r-rispett għar-regoli kollha 
tas-sikurezza u tat-tħaddim ferrovjarju kollha eżistenti fi ħdan il-liġijiet nazzjonali tiegħu 
anke meta jiġi biex jagħti eżenzjoni;

Emenda 257
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) impriżi li jħaddmu biss servizzi 
ferrovjarji tal-passiġġieri fuq infrastruttura 
indipendenti lokali u reġjonali;

(a) impriżi ferrovjarji li jħaddmu biss 
servizzi ferrovjarji tal-passiġġieri jew tal-
merkanzija fuq infrastruttura 
indipendenti lokali u reġjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Netwerks ferrovjarji lokali indipendenti jistgħu jiġu sfruttati kemm għal servizzi tat-trasport 
tal-passiġġieri u kif ukoll dak tal-merkanzija u l-operatur ikkonċernat xorta waħda għandu 
dejjem ikun impriża ferrovjarja.

Emenda 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) impriżi li jħaddmu biss servizzi 
ferrovjarji tal-passiġġieri fuq infrastruttura 
indipendenti lokali u reġjonali;

(a) impriżi li jħaddmu biss servizzi 
ferrovjarji tal-passiġġieri u tal-merkanzija
fuq infrastruttura indipendenti lokali u 
reġjonali;

Or. en
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Emenda 259
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) impriżi ferrovjarji li jħaddmu biss 
servizzi ferrovjarji tal-passiġġieri urbani 
jew suburbani;

(b) impriżi ferrovjarji li jħaddmu biss 
servizzi ferrovjarji tal-passiġġieri urbani 
jew suburbani fuq netwerks li jintużaw 
biss minn impriża ferrovjarja waħda li ma 
taqax taħt id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 1 u sakemm il-kapaċità fuq dak 
in-netwerk tintalab minn applikant ieħor 
flimkien ma’ din l-impriża ferrovjarja; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sakemm in-netwerk ferrovjarju kkonċernat ma jaqax taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, 
l-unika impriża ferrovjarja li tkun qed topera tista’ tiġi eżentata mir-rekwiżiti relatati b’mod 
partikolari f’termini tal-assigurazzjoni sakemm it-talbiet għall-kapaċità addizzjonali jibdew 
japplikaw għall-istess netwerk ferrovjarju.

Emenda 260
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) impriżi ferrovjarji li jħaddmu 
biss servizzi ferrovjarji tat-trasport 
tal-merkanzija fuq bażi reġjonali;

(c) impriżi ferrovjarji li jħaddmu 
biss servizzi ferrovjarji tat-trasport 
tal-merkanzija fuq bażi reġjonali fuq 
netwerks li jintużaw biss minn impriża 
ferrovjarja waħda biss li ma taqax taħt id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 u u 
sakemm il-kapaċità fuq dak in-netwerk 
tintalab minn applikant ieħor flimkien 
ma’ din l-impriża ferrovjarja;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sakemm in-netwerk ferrovjarju kkonċernat ma jaqax taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, 
l-unika impriża ferrovjarja li tkun qed topera tista’ tiġi eżentata mir-rekwiżiti relatati b’mod 
partikolari f’termini tal-assigurazzjoni sakemm it-talbiet għall-kapaċità addizzjonali jibdew 
japplikaw għall-istess netwerk ferrovjarju.

Emenda 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) L-Istati Membri jistgħu jeskludu 
mill-applikazzjoni tal-Kapitolu II, III u IV 
l-infrastruttura ferrovjarja, li l-wisa’ bejn 
il-linji tiegħu tkun differenti minn dik 
tan-netwerk ferrovjarju ewlieni fl-Unjoni 
li huwa indipendenti u użat biss għal 
servizzi ta’ merkanzija reġjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji stabbiliti skont l-Artikolu 1(c) tad-Direttiva 2001/14/KE u l-istruttura u l-
interessi kummerċjali tagħhom huma differenti minn dawk li jaqgħu fl-ambitu tal-
infrastruttura ewlenija u kumpaniji operattivi fl-Istati Membri. Il-leġiżlazzjoni tal-UE ma 
tistax tfixkel u titfa’ piż fuq l-attivitajiet kummerċjali ta’ operaturi reġjonali b’ħafna wisa’ 
bejn il-linji li għandhom valur ekonomiku u soċjali miżjud għall-ekonomija reġjonali u dik 
lokali. L-Istati Membri għandhom jeskludu dawn it-tipi ta’ linji u lill-operaturi mill-
applikazzjoni tal-Kapitoli II, III u IV u għandhom marġini dwar id-deċiżjonijiet individwali 
bbażati fuq il-kundizzjoni speċifika ta’ ċerti negozji.

Emenda 262
Roberts Zīle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-
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applikazzjoni tal-Artikolu 31(5) il-vetturi 
li huma mħaddma jew intiżi li jiġu 
mħaddma minn u lejn pajjiżi terzi, li 
jaħdmu fuq netwerk li l-wisa’ bejn il-linji 
tiegħu tkun differenti minn dik tan-
netwerk ferrovjarju ewlieni fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 263
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu perjodi 
ta’ żmien u skadenzi għall-iskedar tal-
allokazzjoni tal-kapaċità differenti minn 
dawk imsemmija fl-Artikolu 43(2), il-punt 
4(b) tal-Anness VII u l-punt 4 tal-Anness 
IX, għall-mogħdijiet tal-ferroviji li 
għandhom jiġu stabbiliti f'kooperazzjoni 
mal-maniġers tal-infrastrutturi ta’ pajjiżi 
terzi fuq netwerk li l-wisa’ bejn il-linji 
tiegħu tkun differenti minn dik tan-
netwerk ferrovjarju ewlieni fl-Unjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkunsidra s-sitwazzjoni speċifika li jinsabu fiha l-Istati Baltiċi meta 
jimmaniġġjaw il-wisa’ bejn il-linji ta’ 1520 mm, li hija differenti minn dik tan-netwerk 
ferrovjarju ewlieni fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 264
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) netwerks lokali u reġjonali indipendenti 
għal servizzi tal-passiġġieri fuq 
infrastruttura ferrovjarja;

(a) netwerks lokali u reġjonali indipendenti 
għal servizzi tal-passiġġieri fuq 
infrastruttura ferrovjarja u l-impriżi 
ferrovjarji li jħaddmu ferroviji fuqhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kompletezza u kjarifika tal-ambitu tal-eżenzjoni possibbli

Emenda 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) netwerks lokali u reġjonali indipendenti 
għal servizzi tal-passiġġieri fuq 
infrastruttura ferrovjarja;

(a) netwerks lokali u reġjonali indipendenti 
għal servizzi tal-passiġġieri u tal-
merkanzija fuq infrastruttura ferrovjarja;

Or. en

Emenda 266
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) netwerks maħsuba biss għat-tħaddim 
ta’ servizzi ferrovjarji tal-passiġġieri urbani 
u suburbani;

(b) netwerks użati biss għat-tħaddim ta’ 
servizzi ferrovjarji tal-passiġġieri urbani u 
suburbani u li jintużaw biss minn impriża 
ferrovjarja waħda li ma taqax taħt id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 u 
sakemm il-kapaċità fuq dak in-netwerk 
tintalab minn applikant ieħor flimkien 
ma’ din l-impriża ferrovjarja;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar liema tip ta’ netwerk u servizzi reġjonali tal-passiġġieri jistgħu jiġu esklużi 
sakemm ma jkunux jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1.

Emenda 267
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) netwerks maħsuba biss għat-tħaddim 
ta’ servizzi ferrovjarji tal-passiġġieri urbani 
u suburbani;

(b) netwerks li jintużaw biss għat-tħaddim 
ta’ servizzi ferrovjarji tal-passiġġieri urbani 
u suburbani;

Or. en

Emenda 268
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) infrastruttura ferrovjarja li hija 
proprjetà privata u li teżisti biss għall-użu 
mill-proprjetarju tal-infrastruttra għat-
trasport tal-merkanzija tiegħu stess;

(d) infrastruttura ferrovjarja li hija 
proprjetà privata u li teżisti biss għall-użu 
mill-proprjetarju tal-infrastruttra għat-
trasport tal-merkanzija tiegħu stess u mill-
impriżi ferrovjarji kkonċernati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kompletezza u kjarifika tal-eżenzjoni

Emenda 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
impriżi li l-ħidmiet ferrovjarji tagħhom 
huma limitati biex jipprovdu biss servizzi 
shuttle għal vetturi tat-triq minn ġoċ-
Channel Tunnel u ħidmiet tat-trasport fil-
forma ta’ servizzi shuttle għal vetturi tat-
triq minn ġoċ-Channel Tunnel għajr 
għall-Artikoli 6(a), 10, 11, 12 u 28.

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għall-
ħidmiet ta’ trasport minn ġoċ-Channel 
Tunnel u l-impriżi li jħaddmu dawk is-
servizzi, għajr għall-Artikoli 6(a), 10, 11, 
12 u 28.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-direttivi attwalment fis-seħħ mhumiex adatti għaċ-Channel Tunnel, li nbena bl-użu tal-
mudell legali u finanzjarju privat ibbażat fuq l-awtofinanzjament mingħajr ma saret talba 
għall-fondi pubbliċi u li jeħtieġ riċerka dwar il-prestazzjoni attwali u l-aċċess għal operaturi 
ġodda. Din l-emenda tissimplifika u tiċċara l-eżenzjoni għall-ħidmiet tat-trasport taċ-Channel 
Tunnel.

Emenda 270
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “maniġer tal-infrastruttura” tfisser kull 
korp jew ditta responsabbli b’mod 
partikolari biex tistabbilixxi, 
timmaniġġja u żżomm l-infrastruttura
ferrovjarja, inkluż l-immaniġġjar tat-
traffiku u l-kontroll tal-kmand u s-senjalar; 
il-funzjonijiet tal-maniġer tal-
infrastruttura f’netwerk jew f’parti minn 
netwerk jistgħu jiġu allokati għal korpi 
jew ditti differenti;

(2) “maniġer tal-infrastruttura” tfisser kull 
korp jew ditta responsabbli li l-funzjonijiet 
tagħha jinkludu li tistabbilixxi, 
timmaniġġja, iżżomm u tinvesti fl-
infrastruttura ferrovjarja, kwistjonijiet ta’ 
sikurezza, l-immaniġġjar tat-traffiku u l-
kontroll tal-kmand, is-senjalar u dak kollu 
relatat magħhom; il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jieħu deċiżjonijiet 
dwar id-definizzjoni tal-mogħdijiet tal-
ferrovija, jevalwa l-kapaċità disponibbli u 
jagħmel l-allokazzjoni sussegwenti tal-
mogħdijiet inklużi l-iffissar u l-ġbir tal-
imposti tal-infrastruttura stabbiliti b’dan 
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il-mod; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-funzjonijiet ewlenin relatati, inkluża l-allokazzjoni tal-mogħdijiet tal-ferrovija bħala stadju 
tat-tħaddim finali sabiex jiżgura tħaddim sikur u affidabbli fuq in-netwerk ikkonċernat tal-
impriżi ferrovjarji liċenzjati huma kompiti tal-maniġer tal-infrastruttura: l-għażla 
organizzattiva tal-mudell tat-tħaddim taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-maniġer tal-
infrastruttura.

Emenda 271
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “maniġer tal-infrastruttura” tfisser kull 
korp jew ditta responsabbli b’mod 
partikolari biex tistabbilixxi, 
timmaniġġja u żżomm l-infrastruttura 
ferrovjarja, inkluż l-immaniġġjar tat-
traffiku u l-kontroll tal-kmand u s-senjalar; 
il-funzjonijiet tal-maniġer tal-infrastruttura 
f’netwerk jew f’parti minn netwerk jistgħu 
jiġu allokati għal korpi jew ditti differenti;

(2) “maniġer tal-infrastruttura” tfisser kull 
korp jew ditta li bl-ebda mod mhuma parti 
minn impriża, jew li bl-ebda mod mhuma 
marbuta magħha direttament jew 
indirettament, kif hemm imsemmi fil-
paragrafu 1 u li huma responsabbli b’mod 
partikolari biex jistabbilixxu, 
jimmaniġġjaw u jżommu l-infrastruttura 
ferrovjarja, inkluż l-immaniġġjar tat-
traffiku u l-kontroll tal-kmand u s-senjalar; 
il-funzjonijiet tal-maniġer tal-infrastruttura 
f’netwerk jew f’parti minn netwerk jistgħu 
jiġu allokati għal korpi jew ditti differenti;     

Or. nl

Emenda 272
Debora Serracchiani

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “maniġer tal-infrastruttura” tfisser kull (2) “maniġer tal-infrastruttura” tfisser kull 
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korp jew ditta responsabbli b’mod 
partikolari biex tistabbilixxi, timmaniġġja u 
żżomm l-infrastruttura ferrovjarja, inkluż 
l-immaniġġjar tat-traffiku u l-kontroll tal-
kmand u s-senjalar; il-funzjonijiet tal-
maniġer tal-infrastruttura f’netwerk jew 
f’parti minn netwerk jistgħu jiġu allokati 
għal korpi jew ditti differenti;

korp jew ditta responsabbli b’mod 
partikolari biex tistabbilixxi, timmaniġġja u 
żżomm l-infrastruttura ferrovjarja, inkluż 
l-immaniġġjar tat-traffiku u l-kontroll tal-
kmand u s-senjalar; il-funzjonijiet 
essenzjali tal-maniġer tal-infrastruttura 
huma: it-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-
allokazzjoni tal-mogħdijiet tal-ferroviji, 
inklużi kemm id-definizzjoni u kemm il-
valutazzjoni tad-disponibbiltà u l-
allokazzjoni tal-mogħdijiet tal-ferroviji 
individwali u t-teħid tad-deċiżjonijiet dwar 
it-tqegħid ta’ imposti infrastrutturali, 
inkluża d-determinazzjoni u l-ġbir tal-
imposti, u l-investimenti fl-infrastruttura;

Or. en

Emenda 273
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “maniġer tal-infrastruttura” tfisser kull 
korp jew ditta responsabbli b’mod 
partikolari biex tistabbilixxi, timmaniġġja u 
żżomm l-infrastruttura ferrovjarja, inkluż 
l-immaniġġjar tat-traffiku u l-kontroll tal-
kmand u s-senjalar; il-funzjonijiet tal-
maniġer tal-infrastruttura f’netwerk jew 
f’parti minn netwerk jistgħu jiġu allokati 
għal korpi jew ditti differenti;

(2) “maniġer tal-infrastruttura” tfisser kull 
korp jew ditta responsabbli b’mod 
partikolari biex tistabbilixxi, timmaniġġja u 
żżomm l-infrastruttura ferrovjarja, inkluż 
l-immaniġġjar tat-traffiku u l-kontroll tal-
kmand u s-senjalar; il-funzjonijiet tal-
maniġer tal-infrastruttura f’netwerk jew 
f’parti minn netwerk jistgħu jiġu allokati 
għal korpi jew ditti differenti. Dawn 
huma: it-teħid tad-deċiżjonijiet fir-
rigward tal-allokazzjoni ta’ witat ta’ 
binarji, inkluża d-definizzjoni u l-
valutazzjoni tad-disponibbiltà u l-
allokazzjoni ta’ witat speċifiċi ta’ binarji; 
it-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-
imposti għall-użu tal-infrastruttura, 
inklużi l-iffissar u l-ġbir tagħhom, 
mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 29(1); u l-
investiment fl-infrastrutturi;
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-pożizzjoni tar-rapporteur favur it-trasferiment tad-definizzjoni tal-
funzjonijiet ewlenin mill-Anness II għat-taqsima tat-test li fiha d-definizzjoni tat-terminu 
“maniġer tal-infrastruttura”. Din iddaħħal referenza għall-Artikolu 29(1) dwar l-
istabbiliment, id-determinazzjoni u l-ġbir tal-imposti, li tistipula l-iffissar tal-imposti minn 
parlamenti nazzjonali fejn dan huwa permess b’mod kostituzzjonali (ara l-emenda għall-
Artikolu 29(1))

Emenda 274
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) “korp regolatorju” tfisser korp li, fi 
Stat Membru, jissorvelja l-applikazzjoni 
korretta tar-regolamenti rilevanti, li bl-
ebda mod mhuwa involut fit-tfassil tal-
politika, u li huwa kompletament 
indipendenti minn ditti, b’mod partikolari 
d-ditti msemmija fil-paragrafi 1 u 2, u 
anke mid-dipartiment tat-tfassil tal-
politika fl-istess Stat Membru;

Or. nl

Emenda 275
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) “L-indipendenza istituzzjonali tfisser 
is-separazzjoni f’żewġ entitajiet legali 
separati li ma mhumiex parti mill-istess 
kumpanija”;

Or. en
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Emenda 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5) “servizz internazzjonali tat-trasport tal-
passiġġieri” tfisser servizz għall-passiġġieri 
li fih il-ferrovija taqsam mill-anqas 
fruntiera waħda ta’ Stat Membru u l-iskop 
prinċipali tas-servizz hu li jġorr passiġġieri 
bejn stazzjonijiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti; il-ferrovija tista’ tkun magħquda 
u/jew maqsuma, u s-sezzjonijiet differenti 
jista’ jkollhom oriġini u destinazzjonijiet 
differenti, jekk kemm-il darba l-vaguni 
kollha jaqsmu mill-anqas fruntiera waħda;

5) “servizz internazzjonali tat-trasport tal-
passiġġieri” tfisser servizz għall-passiġġieri 
li fih il-ferrovija taqsam mill-anqas 
fruntiera waħda ta’ Stat Membru u l-iskop 
prinċipali tas-servizz hu li jġorr passiġġieri 
bejn stazzjonijiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti; il-ferrovija tista’ tkun magħquda 
u/jew maqsuma, u s-sezzjonijiet differenti 
jista’ jkollhom oriġini u destinazzjonijiet 
differenti, jekk kemm-il darba l-vaguni 
kollha jaqsmu mill-anqas fruntiera waħda;
is-servizzi tat-trasport transkonfinali 
urbani, suburbani u reġjonali mħaddma 
fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 
1370/2007 mhumiex servizzi tat-trasport 
tal-passiġġieri internazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tat-trasport transkonfinali, urbani, suburbani u reġjonali li jaħdmu fil-kuntest tar-
Regolament (KE) Nru 1370/2007 mhumiex servizzi tat-trasport tal-passiġġieri 
internazzjonali, minħabba li dawn jissodisfaw l-istess funzjonijiet u jilħqu l-istess ħtiġijiet 
lokali bħas-servizzi tat-trasport urbani, suburbani u reġjonali oħra.

Emenda 277
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5) “servizz internazzjonali tat-trasport tal-
passiġġieri” tfisser servizz għall-passiġġieri 
li fih il-ferrovija taqsam mill-anqas 

5) “servizz internazzjonali tat-trasport tal-
passiġġieri” tfisser servizz għall-passiġġieri 
li fih il-ferrovija taqsam mill-anqas 
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fruntiera waħda ta’ Stat Membru u l-iskop 
prinċipali tas-servizz hu li jġorr passiġġieri 
bejn stazzjonijiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti; il-ferrovija tista’ tkun magħquda 
u/jew maqsuma, u s-sezzjonijiet differenti 
jista’ jkollhom oriġini u destinazzjonijiet 
differenti, jekk kemm-il darba l-vaguni 
kollha jaqsmu mill-anqas fruntiera waħda;

fruntiera waħda ta’ Stat Membru u l-iskop 
prinċipali tas-servizz hu li jġorr passiġġieri 
bejn stazzjonijiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti, bl-eċċezzjoni għat-trasport 
reġjonali f’reġjun fuq il-fruntiera; il-
ferrovija tista’ tkun magħquda u/jew 
maqsuma, u s-sezzjonijiet differenti jista’ 
jkollhom oriġini u destinazzjonijiet 
differenti, jekk kemm-il darba l-vaguni 
kollha jaqsmu mill-anqas fruntiera waħda;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-idea ta’ “reġjun” għandha tiġi interpretata fis-sens ġeografiku tiegħu.

Emenda 278
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) “servizzi urbani u suburbani” 
tfisser servizzi tat-trasport imħaddma biex 
jaqdu l-bżonnijiet tat-trasport ta’ ċentru 
urban jew ta’ żona urbana estiża, flimkien 
mal-ħtiġijiet tat-trasport bejn dan iċ-ċentru 
jew din iż-żona urbana estiża u inħawi tal-
madwar;

(6) “servizzi urbani u suburbani” 
tfisser servizzi ferrovjarji mħaddma fuq 
netwerk ieħor minbarra mezzi bbażati fuq 
il-binarji bħall-metro jew linji tat-tramm
biex jaqdu l-bżonnijiet tat-trasport ta’ 
ċentru urban jew ta’ żona urbana estiża, 
flimkien mal-ħtiġijiet tat-trasport bejn dan 
iċ-ċentru jew din iż-żona urbana estiża u 
nħawi tal-madwar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika sabiex tidentifika n-netwerks ferrovjarji relatati u s-servizzi ferrovjarji kkonċernati 
li jaħdmu fuq dawn in-netwerks.

Emenda 279
Georges Bach
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7) “servizzi reġjonali’” tfisser is-servizzi 
ta’ trasport mogħtija biex jaqdu l-bżonnijiet 
tat-trasport ta’ reġjun;

7) ‘“servizzi reġjonali” tfisser is-servizzi 
ta’ trasport mogħtija biex jaqdu l-bżonnijiet 
tat-trasport ta’ reġjun jew reġjuni ta’ Stat 
Membru jew ta’ reġjuni fil-fruntiera bejn 
żewġ Stati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-idea ta’ “reġjun” għandha tiġi interpretata fis-sens ġeografiku tiegħu.

Emenda 280
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) “tranżitu” tfisser li wieħed jaqsam it-
territorju tal-Unjoni mingħajr ma 
jitgħabbew jew jinħattu prodotti u/jew
mingħajr ma jittellgħu jew jitniżżlu
passiġġieri fit-territorju tal-Unjoni;

(8) “tranżitu” tfisser it-trasport ta’ prodotti
u/jew passiġġieri li l-oriġini u d-
destinazzjoni tagħhom jinsabu barra mit-
territorju tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 281
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12) “applikant” tfisser impriża ferrovjarja u 
persuni jew entitajiet legali oħrajn, bħal 
awtoritajiet kompetenti skont ir-
Regolament (KE) Nru 1370/2007 u 

12) “applikant” tfisser impriża ferrovjarja u 
persuni jew entitajiet legali oħrajn, bħal 
awtoritajiet kompetenti skont ir-
Regolament (KE) Nru 1370/2007 u 
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shippers, forwarders tal-merkanzija u 
operaturi tat-trasport ikkumbinat, b’interess 
tas-servizz pubbliku jew b’interess 
kummerċjali fil-prokura tal-kapaċità 
tal-infrastuttura;

shippers, forwarders tal-merkanzija u 
operaturi tat-trasport ikkumbinat, b’interess 
tas-servizz pubbliku jew b’interess 
kummerċjali fil-prokura tal-kapaċità 
tal-infrastuttura fejn jiġi stipulat fir-regoli 
nazzjonali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-operaturi ferrovjarji għandhom ikunu responsabbli għall-organizzazzjoni tal-pjan tat-
trasport tagħhom stess u l-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-istabbiliment 
tal-proċeduri li jiddefinixxu l-applikanti awtorizzati.

Emenda 282
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) “applikant” tfisser impriża ferrovjarja 
u persuni jew entitajiet legali oħrajn, bħal 
awtoritajiet kompetenti skont ir-
Regolament (KE) Nru 1370/2007 u 
shippers, forwarders tal-merkanzija u 
operaturi tat-trasport ikkumbinat,
b’interess tas-servizz pubbliku jew 
b’interess kummerċjali fil-prokura tal-
kapaċità tal-infrastuttura;

(12) “applikant” tfisser impriża ferrovjarja 
liċenzjata b’interess tas-servizz pubbliku 
jew b’interess kummerċjali fil-prokura tal-
kapaċità tal-infrastuttura għat-tħaddim ta’ 
servizzi ferrovjarji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-għarfien tekniku kumpless u partikolari, biex jirriserva l-kapaċità li tinżamm il-
konsistenza mal-allokazzjoni tal-kapaċità tan-netwerk filwaqt li jiġu evitati kwalunkwe użu 
ħażin jew prattiki kummerċjali fuq il-binarji, l-applikant awtorizzat ikun impriża ferrovjarja 
liċenzjata. Kull estensjoni ulterjuri ta’ applikanti possibbli minbarra impriżi ferrovjarji bħall-
forwarders tal-merkanzija jew fornituri tas-servizzi tal-pakketti mhijiex konsistenti mad-
dispożizzjoni tal-Artikolu.15 tar-Regolament tal-UE 913/2010.
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Emenda 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12) “applikant” tfisser impriża ferrovjarja u 
persuni jew entitajiet legali oħrajn, bħal 
awtoritajiet kompetenti skont ir-
Regolament (KE) Nru 1370/2007 u 
shippers, forwarders tal-merkanzija u 
operaturi tat-trasport ikkumbinat, b’interess 
tas-servizz pubbliku jew b’interess 
kummerċjali fil-prokura tal-kapaċità tal-
infrastuttura;

12) “applikant” tfisser impriża ferrovjarja 
liċenzjat u – fl-Istati Membri li jipprovdu 
din il-possibbiltà – persuni jew entitajiet 
legali oħrajn, bħal awtoritajiet kompetenti 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 
u shippers, forwarders tal-merkanzija u 
operaturi tat-trasport ikkumbinat, b’interess 
tas-servizz pubbliku jew b’interess 
kummerċjali fil-prokura tal-kapaċità tal-
infrastuttura bl-għan li joffru attivitajiet 
ferrovjarji fit-territorju rispettiv;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Konsolidazzjoni mhux korretta. Il-formulazzjoni taqbel mad-Direttiva 2001/14/KE. L-
applikazzjoni għal rotot ferrovjarji minn oħrajn li mhumiex impriżi ferrovjarji ma twassalx 
għal kapaċitajiet addizzjonali. Anzi, bil-kontra: sempliċiment jingħata lok għall-kummerċ tar-
rotot ferrovjarji, li huma assi skarsi. Dan x’aktarx se jwassal għal żieda fil-prezzijiet tar-
rotot. B’hekk, jinħolqu spejjeż ogħla lil min jordna servizzi ta’ interess pubbliku.

Emenda 284
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12) “applikant” tfisser impriża ferrovjarja u 
persuni jew entitajiet legali oħrajn, bħal 
awtoritajiet kompetenti skont ir-
Regolament (KE) Nru 1370/2007 u 
shippers, forwarders tal-merkanzija u 
operaturi tat-trasport ikkumbinat, b’interess 
tas-servizz pubbliku jew b’interess 
kummerċjali fil-prokura tal-kapaċità tal-

12) “applikant” tfisser impriża ferrovjarja 
bil-liċenzja u – fl-Istati Membri fejn il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tipprovdi din il-
possibbiltà – persuni jew entitajiet legali 
oħrajn, bħal awtoritajiet kompetenti skont 
ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 u 
shippers, forwarders tal-merkanzija u 
operaturi tat-trasport ikkumbinat, b’interess 
tas-servizz pubbliku jew b’interess 
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infrastuttura; kummerċjali fil-prokura tal-kapaċità tal-
infrastuttura bl-għan li joffru attivitajiet 
ferrovjarji fit-territorju rispettiv;

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 913/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 
ta’ Settembru 2010 dwar netwerk 
ferrovjarju Ewropew għat-trasport ta’ 
merkanzija kompetittiv1 japplikaw għat-
trasport ta’ merkanzija fil-kurituri 
stabbiliti għal dan l-għan.
________________
1 ĠU L 276 tal-20.10.2010, p. 22

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni attwali tipprovdi li l-Istati Membri stess jiddeċiedu jekk persuni oħra jew 
entitajiet legali jkunux jistgħu japplikaw għal kapaċitajiet ta’ infrastruttura. Id-dispożizzjoni 
ġiet iġġeneralizzata biss fir-rigward tal-kurituri tal-merkanzija, stabbiliti skont ir-Regolament 
913/2010, b’kundizzjonijiet ċari f’każ li dawn il-kapaċitajiet ma jintużawx.

Emenda 285
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-awtorità regolatorja għandha 
tkun awtorità indipendenti stabbilita 
f’kull Stat Membru skont il-
kundizzjonijiet stipulati skont l-Artikolu 
55 ta’ dan.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kompetizzjoni tista’ tkun biss mezz ta’ kif jiġu sodisfatti t-talbiet li jsiru mis-soċjetà u r-
rappreżentanti tagħha; din ma tistax tkun l-għan. Il-kunċett tal-promozzjoni tas-SIĠ jirrikjedi 
li dawn l-għanijiet jerġgħu jiġu orjentati u f’dan ir-rigward l-awtorità regolatorja għandha 
rwol ċentrali.
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Emenda 286
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 21 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21 a) “faċilità essenzjali“ tfisser faċilità 
fejn il-kundizzjonijiet li ġejjin jintlaħqu 
b’mod kumulattiv: 
- il-kumpanija li tħaddem il-faċilità 
jkollha pożizzjoni dominanti fis-suq 
rispettiv, 
- il-kumpanija li tħaddem il-faċilità tas-
servizz tkun teknikament kapaċi li 
tipprovdi aċċess,
- ir-rifjut tal-faċilità aktarx li jelimina l-
kompetizzjoni kollha għax huwa 
fiżikament jew ekonomikament 
impossibbli li tiġi replikata, 
- hija indispensabbli għat-tħaddim ta’ 
impriża ferrovjarja ugwalment effettiv, u 
- ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni 
oġġettiva għalfejn il-provvista għandha 
tiġi miċħuda lill-faċilità .
Faċilità essenzjali tista’ titħaddem minn 
kwalunkwe kumpanija kemm jekk 
maniġer tal-infrastruttura, impriża 
ferrovjarja jew kwalunkwe terza parti.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-“faċilità essenzjali” hija ta’ interess għall-partijiet interessati kollha biex jiġu 
evitati problemi ta’ interpretazzjoni ta’ dan il-kunċett fil-futur.

Emenda 287
Mathieu Grosch
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 21 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21 a) “faċilità essenzjali” tfisser faċilità 
fejn il-kundizzjonijiet li ġejjin jintlaħqu 
b’mod kumulattiv:
- is-servizz huwa indispensabbli għall-
operatur ta’ impriża ferrovjarja, b’mod 
partikolari għal kompetituri ġodda, sabiex 
joperaw b’mod effettiv; 
- il-kumpanija li tħaddem il-faċilità tas-
servizz ikollha l-kapaċità u hija 
teknikament kapaċi li tipprovdi aċċess 
skont il-kundizzjonijiet ekonomiċi u 
soċjali relatati;
- ir-rifjut tal-faċilità aktarx li jelimina l-
kompetizzjoni kollha għax huwa 
fiżikament jew ekonomikament 
impossibbli li tiġi replikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija approċċ ibbilanċjat għax tikkunsidra ż-żewġ interessi. Min-naħa 
waħda, toffri kompetizzjoni ġusta billi tipprevieni lill-kumpaniji li jħaddmu l-faċilitajiet milli 
jiddiskriminaw kontra kompetituri ġodda billi jċaħħduhom il-faċilitajiet essenzjali. Iżda min-
naħa l-oħra, l-impriżi li jipprovdu l-faċilitajiet essenzjali m’għandhomx jiġu mġiegħla  
jagħmlu dak li huwa sempliċiment impossibbli minħabba kwistjonijiet ta’ kapaċità jew dawk 
tekniċi.

Emenda 288
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fir-rigward tal-immaniġġjar, 
l-amministrazzjoni u l-kontroll intern fuq 
kwistjonijiet amministrattivi, ekonomiċi u 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fir-rigward tal-immaniġġjar, 
l-amministrazzjoni u l-kontroll intern fuq 
kwistjonijiet amministrattivi, ekonomiċi u 
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ta’ kontabbiltà l-impriżi ferrovjarji li huma
direttament jew indirettament proprjetà 
tal-Istati Membri jew ikkontrollati 
minnhom ikollhom status indipendenti li 
b’konformità miegħu huma jżommu, 
b’mod partikolari, assi, baġits u kontijiet li 
huma separati minn dawk tal-Istat.

ta’ kontabbiltà l-impriżi ferrovjarji 
irrispettivament mill-proprjetà tagħhom 
ikollhom status indipendenti li 
b’konformità miegħu huma jżommu, 
b’mod partikolari, assi, baġits u kontijiet li 
huma separati minn dawk tal-maniġer tal-
infrastruttura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu kkonċernat dwar l-impriżi ferrovjarji għandu jiġi kkunsidrat irrispettivament mill-
istatus ta’ proprjetà pubblika jew privata tagħhom u b’rabta mal-funzjonijiet u l-attivitajiet 
tal-maniġer tal-infrastruttura.

Emenda 289
Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Waqt li jirrispetta l-qafas u r-regoli 
speċifiċi dwar it-tqegħid ta’ piżijiet u 
dwar l-allokazzjoni stabbiliti mill-Istati 
Membri, il-maniġer tal-infrastruttura 
għandu jkun responsabbli għall-
immaniġġjar, l-amministrazzjoni u l-
kontroll intern tiegħu stess.

2. Waqt li jirrispetta l-qafas u r-regoli 
speċifiċi dwar it-tqegħid ta’ piżijiet u 
dwar l-allokazzjoni stabbiliti mill-Istati 
Membri, il-maniġer tal-infrastruttura 
għandu jkun responsabbli għall-
immaniġġjar, l-amministrazzjoni u l-
kontroll intern tiegħu stess, u li jfisser li 
dan għandu, bħala negozju awtonomu, 
ikollu għad-dispożizzjoni tiegħu, taħt l-
immaniġġjar tiegħu stess, is-servizzi 
kummerċjali kollha.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Din l-inserzjoni għandha l-għan li żżid l-indipendenza tal-maniġer tal-infrastruttura. Il-
maniġers tal-infrastruttura għandu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom, id-dipartimenti 
kollha li negozju indipendenti jeħtieġu sabiex jaħdmukif suppost, inklużi d-dipartimenti 
finanzjarji, legali, tal-IT u dawk strateġiċi tagħhom stess.
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Emenda 290
Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jimmaniġġja s-servizzi tal-IT tiegħu stess, 
biex jiżgura li l-informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva tiġi protetta kif 
suppost.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza ġenwina minn organizzazzjoni rappreżentattiva u 
kumpaniji oħra, huwa importanti li kull maniġer tal-infrastruttura jkollu d-dipartiment tal-IT 
tiegħu stess.

Emenda 291
Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
ukoll li kemm l-impriżi ferrovjarji u l-
maniġers tal-infrastruttura li mhumiex 
kompletament indipendenti minn xulxin, 
ikunu responsabbli għall-politiki dwar il-
persunal tagħhom stess.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Billi l-maniġers tal-infrastruttura għandhom ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet indipendenti, 
huma għandhom ukoll ikunu kompletament responsabbli għall-politiki dwar il-persunal 
tagħhom stess. Sakemm il-politika dwar il-persunal tagħhom tkun kompletament indipendenti, 
hemm ir-riskju li din il-kundizzjoni ma tiġix sodisfata.
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Emenda 292
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Immaniġġjar tal-impriżi ferrovjarji skont 
prinċipji kummerċjali

Immaniġġjar tal-impriżi ferrovjarji 

Or. en

Ġustifikazzjoni

La jiġu kkunsidrati l-għanijiet makroekonomiċi iżjed ġenerali u lanqas il-fatt li s-servizzi tat-
trasport ferrovjarju u l-infrastruttura ferrovjarja jiffurmaw parti mis-servizz ta’ interess 
ġenerali, u li għaldaqstant, mhumiex limitati għall-kategorija dejqa ta’ prinċipji kummerċjali 
li m’għadhiex issir referenza għalihom fid-deċiżjonijiet tal-Istati Membri meta jistabbilixxu 
obbligi ta’ servizz pubbliku.

Emenda 293
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippermettu l-
impriżi ferrovjarji jaġġustaw l-attivitajiet 
tagħhom għas-suq u jimmanniġġjaw dawk 
l-attivitajiet taħt ir-responsabbiltà tal-
korpi tal-immaniġġjar tagħhom, fl-
interess li jagħtu servizz effiċjenti u 
xieraq bl-inqas prezz possibbli għas-
servizz meħtieġ.

L-Istati Membri għandhom jippermettu l-
impriżi ferrovjarji jaġġustaw l-attivitajiet 
tagħhom għas-suq u jipprovdu servizzi 
ferrovjarji affidabbli u xierqa inkluż l-
obbligu tas-servizz pubbliku fil-qafas tat-
trasport ferrovjarju bħala servizz ta‘ 
interess pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla fl-impriżi ferrovjarji biex ikunu aktar orjentati għas-suq b’mod adegwat ma 
tippreġudikax l-obbligi tagħhom li jagħtu servizzi pubbliċi fil-qafas tal-kuntratt stipulat mal-
Istat Membru kkonċernat.
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Emenda 294
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impriżi ferrovjarji ikunu 
mmaniġġjati b’mod konformi mal-
prinċipji li jgħoddu għall-kumpanniji 
kummerċjali, irrispettivament mill-
proprjetà tagħhom. Dan għandu jgħodd 
ukoll għall-obbligi tas-servizz 
pubbliku tagħhom imposti fuqhom mill-
Istati Membri u għall-kuntratti tas-servizz 
pubbliku li huma jiffirmaw mal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat.

Il-bords tal-immaniġġjar tal-impriżi
ferrovjarji għandu jkollhom ir-
responsabbiltà unika għall-immaniġġjar 
tal-impriża u għandhom jagħmlu l-almu 
tagħhom biex jikkunsidraw l-interessi tal-
partijiet interessati, l-impjegati u l-
interessi pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li ssir referenza għall-funzjonijiet u l-kompiti ta’ impriża, definizzjoni iżjed ċara 
għandha tidentifika r-responsabbiltà tal-bord governattiv, li bħal f’kull impriża, jintalab biex 
jaġixxi fl-interess tal-partijiet interessati u l-interess pubbliku, ikunu xi jkunu l-forom u l-linji 
gwida meħtieġa.

Emenda 295
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impriżi ferrovjarji għandhom 
jiddeterminaw il-pjanijiet 
kummerċjali tagħhom, inklużi l-programmi 
tal-investiment u dawk finanzjarji 
tagħhom. Dawn il-pjanijiet iridu jkunu 
ddisinjati biex jiksbu l-ekwilibriju 
finanzjarju tal-impriżi u għanijiet oħra 
tekniċi, kummerċjali u tal-immaniġġjar 
finanzjarju; dawn iridu jindikaw wkoll 
il-metodi li permezz tagħhom se jintlaħqu 

2. L-impriżi ferrovjarji għandhom 
jiddeterminaw il-pjanijiet 
kummerċjali tagħhom, inklużi l-programmi 
tal-investiment u dawk finanzjarji
tagħhom.
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dawn l-għanijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-kjarifika provduta fil-paragrafu 1, it-tieni sentenza m’għadx hemm bżonnha.

Emenda 296
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impriżi ferrovjarji għandhom 
jiddeterminaw il-pjanijiet 
kummerċjali tagħhom, inklużi l-programmi 
tal-investiment u dawk finanzjarji 
tagħhom. Dawn il-pjanijiet iridu jkunu 
ddisinjati biex jiksbu l-ekwilibriju 
finanzjarju tal-impriżi u għanijiet oħra 
tekniċi, kummerċjali u tal-immaniġġjar 
finanzjarju; dawn iridu jindikaw wkoll
il-metodi li permezz tagħhom se jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.

2. L-impriżi ferrovjarji għandhom 
jiddeterminaw il-pjanijiet 
kummerċjali tagħhom, inklużi l-programmi 
tal-investiment u dawk finanzjarji 
tagħhom. Dawn il-pjanijiet iridu jkunu 
ddisinjati biex jiksbu l-ekwilibriju 
finanzjarju tagħhom u għanijiet oħra 
tekniċi, kummerċjali u tal-immaniġġjar 
finanzjarju bil-ħsieb li jimmassimizzaw l-
effettività, l-effiċjenza u l-kompetittività.
Il-baġits tagħhom iridu jindikaw u jqisu 
l-metodi li permezz tagħhom se jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet għandhom jiġu stabbiliti biex jinkiseb bilanċ finanzjarju, iżda għandhom imorru 
id f’id mal-kriterji mhux ambigwi sabiex jiġi żgurat it-titjib tal-effiċjenza, l-effettività, il-
kompetittività u s-servizz.

Emenda 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) jistabbilixxu attivitajiet ġodda fl-oqsma 
marbuta mal-kummerċ tal-ferroviji.

e) jistabbilixxu attivitajiet ġodda fl-oqsma 
marbuta mal-kummerċ tal-ferroviji,
mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova tevita li attivitajiet ġodda għall-maniġers tal-infrastruttura u l-impriżi 
tat-trasport ferrovjarju jkunu inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

Emenda 298
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk Stat Membru, direttament jew 
indirettament, għandu fil-proprjetà tiegħu 
jew jikkontrolla l-impriżi ferrovjarji, id-
drittijiet tal-kontroll tagħom relatati mal-
immaniġġjar ma għandhomx ikunu aktar 
mid-drittijiet relatati mal-immaniġġjar li 
l-liġi nazzjonali tal-kumpaniji tagħti lill-
azzjonisti tal-kumpanijiet privati 
azzjonarji. Il-linji gwida tal-politika, kif 
imsemmija fil-paragrafu 3, li jistgħu jiġu 
stabbiliti mill-Istat għall-kumpaniji fil-
kuntest tal-eżerċizzju tal-kontroll tal-
azzjonisti, jistgħu jkunu biss ta’ natura 
ġenerali u ma għandhomx ifixklu d-
deċiżjonijiet speċifiċi tal-immaniġġjar tan-
negozju.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kompitu li jiġi definit status ta’ impriżi nazzjonali għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri. 
Barra minn hekk, l-immaniġġjar pubbliku ma ġiex affettwat negattivament min-nuqqasijiet 
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reċenti tal-maniġment privat opportunist, li wassal għall-kriżi finanzjarja u ekonomika 
attwali.

Emenda 299
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk Stat Membru, direttament jew 
indirettament, għandu fil-proprjetà tiegħu 
jew jikkontrolla l-impriżi ferrovjarji, id-
drittijiet tal-kontroll tagħom relatati mal-
immaniġġjar ma għandhomx ikunu aktar 
mid-drittijiet relatati mal-immaniġġjar li 
l-liġi nazzjonali tal-kumpaniji tagħti lill-
azzjonisti tal-kumpanijiet privati 
azzjonarji. Il-linji gwida tal-politika, kif 
imsemmija fil-paragrafu 3, li jistgħu jiġu 
stabbiliti mill-Istat għall-kumpaniji fil-
kuntest tal-eżerċizzju tal-kontroll tal-
azzjonisti, jistgħu jkunu biss ta’ natura 
ġenerali u ma għandhomx ifixklu d-
deċiżjonijiet speċifiċi tal-immaniġġjar tan-
negozju.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bord governattiv jerfa’ r-responsabbiltà sħiħa li jirrispetta x-xewqa tal-partijiet interessati 
li jimplimentaw il-linji gwida eżekuttivi xierqa.

Emenda 300
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Taqsima 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Separazzjoni tal-immaniġġjar tal-
infrastruttura u l-ħidmiet tat-trasport u ta’ 

Separazzjoni tal-immaniġġjar tal-
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tipi differenti ta’ ħidmiet tat-trasport infrastruttura u ħidmiet tat-trasport

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-fużjoni tat-tliet direttivi eżistenti mhuwiex li jiżdiedu kriterji ta’ separazzjoni 
ġodda ma’ dawk eżistenti

Emenda 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Separazzjoni tal-kontijiet Separazzjoni effettiva

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tadatta t-titolu sabiex tipprevedi separazzjoni “effettiva” 
(legali, organizzazzjonali u tat-teħid tad-deċiżjonijiet) tal-maniġer tal-infrastruttura u tal-
impriżi tat-trasport, u dan huwa parti essenzjali mill-ftuħ tas-suq u mill-istabbiliment ta’ 
netwerk ferrovjarju Ewropew ġenwin.

Emenda 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Separazzjoni tal-kontijiet Separazzjoni trasparenti tal-kontijiet

Or. en

Emenda 303
Sabine Wils
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kontijiet separati tal-profitt u t-telf u l-karti 
tal-bilanċi jinżammu u jkunu ppubblikati, 
minn naħa għall-kummerċ relatat mal-
forniment ta’ servizzi tat-trasport minn 
impriżi ferrovjarji u, min-naħa l-oħra, 
għall-kummerċ relatat mal-immaniġġjar 
tal-infrastruttura ferrovjarja. Fondi pubbliċi 
mħallsa lil waħda minn dawn iż-żewġ 
oqsma ta’ attività ma għandhomx jiġu 
trasferiti lill-oħra.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kontijiet separati tal-profitt u t-telf u l-karti 
tal-bilanċi jinżammu u jkunu ppubblikati, 
minn naħa għall-kummerċ relatat mal-
forniment ta’ servizzi tat-trasport minn 
impriżi ferrovjarji u, min-naħa l-oħra, 
għall-kummerċ relatat mal-immaniġġjar 
tal-infrastruttura ferrovjarja. Fondi pubbliċi 
mħallsa lil waħda minn dawn iż-żewġ 
oqsma ta’ attività ma għandhomx jiġu 
trasferiti lill-oħra, ħlief jekk dawn ma 
jkunux relatati mal-kumpens tal-obbligu 
ta’ servizz pubbliku fil-qafas ta’ servizzi 
tat-trasport bħala servizzi ta’ interess 
pubbliku. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’awtorizzazzjoni espliċita u meta impriża ferrovjarja tkun intitolata taħdem fuq netwerk 
ferrovjarju speċifiku sabiex tissodisfa obbligu ta’ servizz pubbliku, dan it-trasferiment jiġi 
aċċettat.

Emenda 304
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kontijiet separati tal-profitt u t-telf u l-karti 
tal-bilanċi jinżammu u jkunu ppubblikati, 
minn naħa għall-kummerċ relatat mal-
forniment ta’ servizzi tat-trasport minn 
impriżi ferrovjarji u, min-naħa l-oħra, 
għall-kummerċ relatat mal-immaniġġjar 
tal-infrastruttura ferrovjarja. Fondi pubbliċi 
mħallsa lil waħda minn dawn iż-żewġ 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kontijiet separati tal-profitt u t-telf u l-karti 
tal-bilanċi jinżammu u jkunu ppubblikati, 
minn naħa għall-kummerċ relatat mal-
forniment ta’ servizzi tat-trasport minn 
impriżi ferrovjarji u, min-naħa l-oħra, 
għall-kummerċ relatat mal-immaniġġjar 
tal-infrastruttura ferrovjarja. Fondi pubbliċi 
u imposti tal-aċċess għall-binarji mħallsa 
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oqsma ta’ attività ma għandhomx jiġu 
trasferiti lill-oħra.

lil waħda minn dawn iż-żewġ oqsma ta’ 
attività ma għandhomx jiġu trasferiti lill-
oħra.

Or. en

Emenda 305
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
wkoll li din is-separazzjoni għandha teħtieġ 
l-organizazzjoni ta’ diviżjonijiet distinti 
f’impriża waħda jew li l-infrastruttura u s-
servizzi ta’ trasport għandhom ikunu 
immaniġġjati minn entitajiet separati.

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
wkoll li din is-separazzjoni għandha teħtieġ 
l-organizazzjoni ta’ diviżjonijiet distinti 
f’impriża waħda jew li l-infrastruttura u s-
servizzi ta’ trasport għandhom ikunu 
immaniġġjati minn entitajiet separati. Il-
metodi tas-separazzjoni strutturali 
magħżula għandu jkollhom l-għan li 
jiżguraw l-iżvilupp tal-kompetizzjoni, tal-
investiment kontinwu u tal-kosteffettività 
tal-forniment tas-servizz.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-mudelli differenti għas-separazzjoni strutturali bejn l-immaniġġjar tal-infrastruttura u l-
forniment tas-servizzi għandhom possibbli.

Emenda 306
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
li d-dħul minn imposti tal-infrastruttura, 
eċċessi minn attivitajiet kummerċjali oħra 
u minn finanzjament mill-Istat tal-
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maniġer tal-infrastruttura, m’għandux 
ikun trasferibbli lejn entità legali oħra.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tiżgura li, meta l-immaniġġjar tal-infrastruttura ma jkunx indipendenti 
minn kwalunkwe impriża ferrovjarja oħra, din l-impriża ferrovjarja ma tagħmilx profitt mit-
trasferiment tad-dħul mill-maniġer tal-infrastruttura biex tappoġġja attivitajiet kummerċjali 
oħra, għax dan jagħti vantaġġ kompetittiv mhux mixtieq lil din l-impriża ferrovjarja fuq il-
kompetituri tagħha u għaldaqstant iwassal għal distorsjoni tas-suq.

Emenda 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
li d-dħul minn imposti tal-infrastruttura, 
eċċessi minn attivitajiet kummerċjali oħra 
u minn finanzjament tal-Istat tal-maniġer 
tal-infrastruttura ma għandux ikun 
trasferibbli lejn entità legali oħra. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tiżgura li, meta l-immaniġġjar tal-infrastruttura ma jkunx indipendenti 
minn kwalunkwe impriża ferrovjarja oħra, din l-impriża ferrovjarja ma tagħmilx profitt mit-
trasferiment tad-dħul mill-maniġer tal-infrastruttura biex tappoġġja attivitajiet kummerċjali 
oħra, għax dan jagħti vantaġġ kompetittiv mhux mixtieq lil din l-impriża ferrovjarja fuq il-
kompetituri tagħha u għaldaqstant iwassal għal distorsjoni tas-suq.

Emenda 308
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li kontijiet separati ta’ profit u telf u l-karti 
tal-bilanċi jinżammu u jiġu ppubblikati, 
min-naħa l-waħda għall-kummerċ relatat 
mal-forniment ta’ servizzi tat-trasport tal-
merkanzija bil-ferrovija u min-naħa l-
oħra, għal attivitajiet relatati mal-
forniment ta’ servizzi tat-trasport 
tal-passiġġieri. Fondi pubbliċi mħallsa 
għal attivitajiet relatati mal-forniment tas-
servizzi tat-trasport bħal dħul minn servizz 
pubbliku għandhom jintwerew 
separatament għal kull kuntratt ta’ servizz 
pubbliku fil-kontijiet rilevanti u ma 
għandhomx jiġu trasferiti għal attivitajiet
relatati mal-forniment ta’ servizzi tat-
trasport oħra jew xi kummerċ ieħor.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li kontijiet separati ta’ profit u telf u l-karti 
tal-bilanċi jinżammu u jiġu ppubblikati 
għall-kummerċ relatat mal-forniment ta’ 
servizzi tat-trasport bil-ferrovija. 
Fondi pubbliċi mħallsa għal attivitajiet 
relatati mal-forniment tas-servizzi tat-
trasport bħal dħul minn servizz pubbliku 
għandhom jintwerew separatament għal 
kull kuntratt ta’ servizz pubbliku fil-
kontijiet relatati mal-attivitajiet tal-
impriża ferrovjarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija wisq preskrittiva għall-impriżi li setgħu jikkonformaw mar-regoli ġenerali fit-tfassil tal-
linji baġitarji tagħhom stess: it-trasparenza, is-separazzjoni tad-dħul kummerċjali u l-flussi 
tal-fondi pubbliċi jew privati huma prova biżżejjed li turi b’mod ċar kull attività kkonċernata..

Emenda 309
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet għall-oqsma differenti ta’ 
attività msemmija fil-paragrafi 1 
u 3 għandhom jinżammu b’mod li 
jippermetti l-monitoraġġ tal-projbizzjoni 
fuq it-trasferiment ta’ fondi pubbliċi 
mħallsa lil qasam wieħed ta’ attivitajiet 
lejn kategorija oħra.

4. Sabiex tiġi żgurata trasparenza sħiħa 
tal-imposti tal-infrastruttura, il-kontijiet
għall-oqsma differenti ta’ attività 
msemmija fil-paragrafi 1, 2 a u 3 
għandhom jinżammu b’mod li jippermetti 
l-monitoraġġ tal-projbizzjoni fuq 
it-trasferiment ta’ dħul minn imposti tal-
infrastruttura, eċċessi minn attivitajiet 
kummerċjali oħra u fondi pubbliċi mħallsa 
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lill-maniġer tal-infrastruttra lil qasam 
ieħor ta’ attivitajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li r-rispett tal-projbizzjoni dwar it-trasferiment tad-dħul mill-maniġer 
tal-infrastruttura għal oqsma oħra ta’ attivitajiet jista’ jiġi sorveljat. Din il-projbizzjoni 
tiżgura li l-ebda impriża ferrovjarja ma tista’ tagħmel profitt minn vantaġġ kompetittiv.

Emenda 310
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet għall-oqsma differenti ta’ 
attività msemmija fil-paragrafi 1 
u 3 għandhom jinżammu b’mod li 
jippermetti l-monitoraġġ tal-projbizzjoni 
fuq it-trasferiment ta’ fondi pubbliċi 
mħallsa lil qasam wieħed ta’ attivitajiet 
lejn kategorija oħra.

4. Il-kontijiet għall-oqsma differenti ta’ 
attività msemmija fil-paragrafi 1 
u 3 għandhom jinżammu b’mod li 
jippermetti l-monitoraġġ tal-projbizzjoni 
fuq it-trasferiment ta’ fondi pubbliċi u 
imposti tal-aċċess għall-binarji mħallsa lil 
qasam wieħed ta’ attivitajiet lejn kategorija 
oħra.Għal dan l-għan, il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jippubblika d-dejta 
relatata mad-dħul tiegħu minn fondi 
pubbliċi u dħul minn imposti tal-aċċess 
għall-binarji, kif ukoll l-identifikazzjoni 
tal-investimenti magħmula fil-
manutenzjoni u t-tiġdid tal-infrastrutturi 
u fil-faċilitajiet ferrovjarji.

Or. en

Emenda 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet għall-oqsma differenti ta’ 
attività msemmija fil-paragrafi 1 
u 3 għandhom jinżammu b’mod li 
jippermetti l-monitoraġġ tal-projbizzjoni 
fuq it-trasferiment ta’ fondi pubbliċi 
mħallsa lil qasam wieħed ta’ attivitajiet 
lejn kategorija oħra.

4. Sabiex tiġi żgurata trasparenza sħiħa 
tal-ispejjeż tal-infrastruttura, il-kontijiet 
għall-oqsma differenti ta’ attività 
msemmija fil-paragrafi 1, 2 a u 3 
għandhom jinżammu b’mod li jippermetti 
l-monitoraġġ tal-projbizzjoni fuq 
it-trasferiment ta’ dħul minn imposti tal-
infrastruttura, eċċessi minn attivitajiet 
kummerċjali oħra u ta’ fondi pubbliċi 
mħallsa lill-maniġer tal-infrastruttura lil 
qasam ieħor ta’ attivitajiet .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li r-rispett tal-projbizzjoni dwar it-trasferiment tad-dħul mill-maniġer 
tal-infrastruttura għal oqsma oħra ta’ attivitajiet jista’ jiġi sorveljat. Din il-projbizzjoni 
tiżgura li l-ebda impriża ferrovjarja ma tista’ tagħmel profitt minn vantaġġ kompetittiv billi 
tiffinanzja t-tħaddim tas-servizz ferrovjarju tagħha minn dħul iġġenerat mill-maniġer tal-
infrastruttura.

Emenda 312
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indipendenza tal-funzjonijiet essenzjali ta’ 
maniġer tal-infrastruttura

Indipendenza ta’ maniġer tal-infrastruttura

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li t-testi leġiżlattivi eżistenti jitrattaw biss l-indipendenza bejn il-maniġer tal-
infrastruttura u l-impriżi ferrovjarji, m’hemmx bżonn ta’ titolu li jiżgwida u li m’għadx 
għandu użu.
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Emenda 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 a) Il-formazzjoni ta’ assoċjazzjoni ta’ 
kumpaniji ma tmurx kontra d-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu 
sakemm ikun żgurat li l-impriżi huma 
indipendenti skont il-liġi tal-kumpaniji.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni kif inhi bħalissa mhix ċara u tippermetti ħafna interpretazzjonijiet. Ta’ min 
wieħed jiċċara li hija permessibbli struttura ta’ “ħolding”, bħalma teżisti bħalissa f’ħafna 
pajjiżi tal-Unjoni, u bi dritt.

Emenda 314
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura,
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura 
jkunu fdati lil korpi jew lil ditti li ma 
jipprovdux huma stess xi servizzi tat-
trasport ferrovjarju. Irrispettivament 
mill-istruttura organizzattiva, irid jintwera 
li dan l-għan ikun inkiseb.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda referenza għall-Anness II għax il-funzjonijiet tal-maniġer tal-infrastruttura diġà 
jinsabu fid-definizzjonijiet.
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Emenda 315
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura, 
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura, 
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva ta’ dawn il-korpi jew ditti, 
irid jintwera li dan l-għan ikun inkiseb. Il-
korp regolatorju għandu jiżgura li l-
applikazzjoni xierqa ta’ dawn il-prinċipji 
skont l-arranġamenti stipulati fl-Artikolu 
56.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-korp regolatorju għandu jivverifika aċċess ekwu u nondiskriminatorju għall-funzjonijiet 
essenzjali.

Emenda 316
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu 
u nondiskriminatorju għall-infrastruttura, 
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 

Sabiex jiżguraw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura 
ferrovjarja, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-maniġer tal-infrastruttura kif 
definit fl-Artikolu 3(2) ikun indipendenti 
għall-anqas skont il-kriterji stabbiliti fl-
Anness I a. Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
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ikun inkiseb. ikun inkiseb.

Or. en

Emenda 317
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura, 
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura, 
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb.

Madankollu, fl-immaniġġjar tat-traffiku 
fuq in-netwerk, il-kooperazzjoni effettiva 
tal-impriżi ferrovjarji u l-maniġers tal-
infrastruttura hija essenzjali. 

Or. en

Emenda 318
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura, 
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura, 
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
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ikun inkiseb. ikun inkiseb. Dan ma jfissirx li l-impriżi 
finanzjarji u l-maniġer tal-infrastruttura 
ma jistgħux jikkooperaw mill-qrib fit-
tħaddim kwotidjan tan-netwerk fi Stat 
Membru.

Or. nl

Emenda 319
Brian Simpson

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu 
u nondiskriminatorju għall-infrastruttura,
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju.
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb.

Sabiex jiżguraw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura 
ferrovjarja, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-maniġer tal-infrastruttura kif 
definit mill-Artikolu 3(2) ikun 
indipendenti fil-forma legali, fl-
organizzazzjoni jew fil-funzjonijiet ta’ 
teħid tad-deċiżjonijiet tiegħu għall-anqas 
skont il-kriterji stabbiliti fl-Anness I a. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-indipendenza tal-maniġer tal-infrastruttura għandu jiġi żgurat meta jiġu żgurati l-
funzjonijiet essenzjali. L-Anness 1a jiddefinixxi l-kriterji minimi tal-indipendenza li għandhom 
jiġu rispettati.

Emenda 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1



PE467.166v01-00 110/192 AM\870642MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura, 
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura 
jkunu fdati lil korpi jew lil ditti li ma 
jipprovdux huma stess xi servizzi tat-
trasport ferrovjarju. Irrispettivament 
mill-istruttura organizzattiva, irid jintwera 
li dan l-għan ikun inkiseb.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li l-lista tal-funzjonijiet essenzjali tal-maniġer tal-
infrastruttura titneħħa mill-Anness II u titqiegħed f’dan l-artikolu.

Emenda 321
David-Maria Sassoli

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu 
u nondiskriminatorju għall-infrastruttura, 
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb.

Sabiex jiżguraw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura 
ferrovjarja, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-maniġer tal-infrastruttura kif 
definit mill-Artikolu 3(2) ikun 
indipendenti fil-forma legali, fl-
organizzazzjoni jew fil-funzjonijiet ta’ 
teħid tad-deċiżjonijiet tiegħu għall-anqas 
skont il-kriterji stabbiliti fl-Anness I a. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb.

Or. en



AM\870642MT.doc 111/192 PE467.166v01-00

MT

Emenda 322
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura, 
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura, 
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb. Dan ma jfissirx li l-impriżi 
ferrovjarji u l-maniġer tal-infrastruttura 
ma jistgħux jikkooperaw mill-qrib fl-
immaniġġjar tat-traffiku fuq in-netwerk. 

Or. en

Emenda 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
funzjonijiet li jiddeterminaw aċċess ekwu 
u nondiskriminatorju għall-infrastruttura, 
elenkati fl-Anness II, ikunu fdati lil korpi 
jew lil ditti li ma jipprovdux huma stess xi 
servizzi tat-trasport ferrovjarju. 
Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb.

Sabiex jiżguraw aċċess ekwu u 
nondiskriminatorju għall-infrastruttura 
ferrovjarja, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-maniġer tal-infrastruttura kif 
definit fl-Artikolu 3(2) ikun indipendenti 
għall-anqas skont il-kriterji stabbiliti fl-
Anness I a. Irrispettivament mill-istruttura 
organizzattiva, irid jintwera li dan l-għan 
ikun inkiseb.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-indipendenza tal-maniġer tal-infrastruttura għandu jiġi żgurat meta jiġu żgurati l-
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funzjonijiet essenzjali. L-Anness 1a jiddefinixxi l-kriterji minimi tal-indipendenza li għandhom 
jiġu rispettati.

Emenda 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness II jista’ jiġi emendat, fid-dawl 
tal-esperjenza, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 60.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont it-Trattat ta’ Lisbona (Artikolu 290), l-atti ddelegati jistgħu jwasslu biss biex 
jissumplimentaw jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv. L-għoti ta’ 
setgħa lill-Kummissjoni, kif propost hawnhekk, biex tkun tista’ temenda aspetti essenzjali tal-
politika u r-regolamentazzjoni ferrovjarja permezz ta’ atti ddelegati, imur  lil hinn ħafna mil-
livell li jiġġustifika d-delega ta’ kompetenza lill-Kummissjoni. Għaldaqstant, il-modifiki 
għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta’ kodeċiżjoni normali.

Emenda 325
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness II jista’ jiġi emendat, fid-dawl 
tal-esperjenza, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 60.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn li l-funzjonijiet tal-maniġer tal-infrastruttura jkunu elenkati f’Anness għax 
diġà huma deskritti fid-definizzjonijiet.
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Emenda 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness II jista’ jiġi emendat, fid-dawl 
tal-esperjenza, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 60.

Il-funzjonijiet essenzjali huma:

- it-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-
assenjazzjoni tal-linji ferrovjarji, inkluża 
d-definizzjoni u l-valutazzjoni tad-
disponibbiltà, u l-assenjazzjoni ta’ linji 
ferrovjarji individwali, u
- it-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-
impożizzjoni tal-imposti għall-użu tal-
infrastruttura, inkluż l-istabbiliment u l-
ġbir tal-imposti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-Anness II jitħassar u l-lista tal-funzjonijiet essenzjali biss tiġi inkluża f’dan l-artikolu

Emenda 327
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu, madanakollu, 
jassennjaw lill-impriżi ferrovjarji jew lil 
kwalunkwe korp ieħor ir-responsabbiltà li 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-
infrastruttura ferrovjarja, per eżempju
permezz tal-investiment, il-manutenzjoni u 
l-iffinanzjar.

L-Istati Membri jistgħu jassenjaw lill-
impriżi ferrovjarji jew lil kwalunkwe korp 
ieħor ir-responsabbiltà li jikkontribwixxu 
għall-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja, 
pereżempju permezz tal-investiment, il-
manutenzjoni u l-iffinanzjar. Madankollu, 
kull Stat Membru għandu jibqa’ jkun 
responsabbli għall-iżvilupp tal-
infrastruttura ferrovjarja nazzjonali, 
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filwaqt li jqis l-għanijiet ġenerali tal-
Unjoni Ewropea, bħall-objettiv li tinħoloq 
“żona ferrovjarja unika Ewropea”, li jiġu 
żgurati l-mobilità u l-komodalità u li 
jitnaqqas it-tniġġis iġġenerat mis-settur 
tat-trasport.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membru jibqa’ jkun responsabbli għall-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja 
nazzjonali, filwaqt li jqis l-objettivi ġenerali tal-Unjoni Ewropea, bħall-objettiv li tinħoloq 
“żona ferrovjarja unika Ewropea”, li jiġu żgurati l-mobilità u l-komodalità u li jitnaqqas it-
tniġġis iġġenerat mis-settur tat-trasport.

Emenda 328
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-maniġer tal-infrastruttura, fil-
forma legali, fl-organizzazzjoni jew 
fil-funzjonijiet ta’ teħid tad-deċiżjonijiet 
tiegħu, mhuwiex indipendenti minn kull 
impriża ferrovjarja , il-funzjonijiet 
deskritti fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-
Kapitolu IV għandhom jitwettqu 
rispettivament minn korp li jimponi l-
piżijiet u minn korp li jalloka li 
huma indipendenti fil-forma legali, fl-
organizzazzjoni u fit-teħid tad-
deċiżjonijiet tagħhom minn kull impriża 
ferrovjarja.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-indipendenza tal-maniġer tal-infrastruttura kif definit fl-Anness I a jagħmel ir-
rekwiżit ta’ korp speċifiku ta’ imposti u/jew ta’ allokazzjoni mingħajr użu. L-Anness I a 
jiddefinixxi l-kriterji minimi tal-indipendenza li għandhom jiġu rispettati.
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Emenda 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-maniġer tal-infrastruttura, fil-
forma legali, fl-organizzazzjoni jew 
fil-funzjonijiet ta’ teħid tad-deċiżjonijiet 
tiegħu, mhuwiex indipendenti minn kull 
impriża ferrovjarja , il-funzjonijiet 
deskritti fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-
Kapitolu IV għandhom jitwettqu 
rispettivament minn korp li jimponi l-
piżijiet u minn korp li jalloka li 
huma indipendenti fil-forma legali, fl-
organizzazzjoni u fit-teħid tad-
deċiżjonijiet tagħhom minn kull impriża 
ferrovjarja.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-indipendenza tal-maniġer tal-infrastruttura kif definit fl-Anness I a jagħmel ir-
rekwiżit ta’ korp speċifiku ta’ imposti u/jew ta’ allokazzjoni mingħajr użu. L-Anness I a 
jiddefinixxi l-kriterji minimi tal-indipendenza li għandhom jiġu rispettati.

Emenda 330
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-maniġer tal-infrastruttura, fil-
forma legali, fl-organizzazzjoni jew 
fil-funzjonijiet ta’ teħid tad-deċiżjonijiet 
tiegħu, mhuwiex indipendenti minn kull 
impriża ferrovjarja, il-funzjonijiet deskritti 
fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Kapitolu IV 
għandhom jitwettqu rispettivament minn 

2. Meta l-maniġer tal-infrastruttura, fil-
forma legali, fl-organizzazzjoni jew 
fil-funzjonijiet ta’ teħid tad-deċiżjonijiet 
tiegħu, mhuwiex indipendenti minn kull 
impriża ferrovjarja, relatati mal-
allokazzjoni tal-kapaċità u t-tqegħid ta’ 
imposti deskritti fit-Taqsimiet 2 u 3 tal-
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korp li jimponi l-piżijiet u minn korp li 
jalloka li huma indipendenti fil-forma 
legali, fl-organizzazzjoni u fit-teħid tad-
deċiżjonijiet tagħhom minn kull impriża 
ferrovjarja.

Kapitolu IV għandhom jitwettqu 
rispettivament minn korp li jimponi l-
piżijiet u minn korp li jalloka li 
huma indipendenti fil-forma legali, fl-
organizzazzjoni u fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
tagħhom minn kull impriża ferrovjarja.

Or. en

Emenda 331
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-maniġer tal-infrastruttura, fil-
forma legali, fl-organizzazzjoni jew
fil-funzjonijiet ta’ teħid tad-deċiżjonijiet 
tiegħu, mhuwiex indipendenti minn kull 
impriża ferrovjarja , il-funzjonijiet deskritti 
fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Kapitolu IV 
għandhom jitwettqu rispettivament minn 
korp li jimponi l-piżijiet u minn korp li 
jalloka li huma indipendenti fil-forma 
legali, fl-organizzazzjoni u fit-teħid tad-
deċiżjonijiet tagħhom minn kull impriża 
ferrovjarja.

2. Meta l-maniġer tal-infrastruttura, fil-
forma istituzzjonali u legali tiegħu u fl-
organizzazzjoni u fil-funzjonijiet ta’ teħid 
tad-deċiżjonijiet tiegħu, mhuwiex 
indipendenti minn kull impriża ferrovjarja , 
il-funzjonijiet deskritti fit-Taqsimiet 2 u 3 
tal-Kapitolu IV għandhom jitwettqu minn 
korp li jimponi l-piżijiet u minn korp li 
jalloka li huma indipendenti fil-forma 
istituzzjonali u legali tagħhom u fl-
organizzazzjoni u fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
tagħhom minn kull impriża ferrovjarja.

Or. en

Emenda 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza tat-
teħid tad-deċiżjoni fit-twettiq tal-
funzjonijiet essenzjali taħt dan il-
paragrafu, l-Istati Membri għandhom 



AM\870642MT.doc 117/192 PE467.166v01-00

MT

jiżguraw li, mid-data tat-traspożizzjoni ta’ 
din id-direttiva, il-persunal responsabbli 
għat-twettiq tal-funzjonijiet essenzjali 
għandu jkun: (a) legalment jew 
kuntrattwalment indipendenti minn 
kwalunkwe impriża ferrovjarja jew minn 
kumpanija li tikkontrolla kumpanija 
ferrovjarja waħda jew iżjed, (b) jinsab 
f’post separat minn kwalunkwe impriża 
ferrovjarja, jew ta’ kumpanija li 
tikkontrolla kumpanija ferrovjarja waħda 
jew iżjed, (c) legalment jew 
kuntrattwalment suġġetta għal rispett 
għall-kunfidenzjalità tal-informazzjoni 
relatata mal-funzjonijiet tagħhom; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li tintroduċi rekwiżiti strutturali vinkolanti għall-maniġer tal-
infrastruttura sabiex jitjiebu t-trasparenza fit-twettiq tal-funzjonijiet essenzjali.

Emenda 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza tat-
teħid tad-deċiżjoni fit-twettiq tal-
funzjonijiet essenzjali skont dan il-
paragrafu, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, mid-data tat-traspożizzjoni ta’ 
din id-direttiva, jiġi evitat li l-persunal 
responsabbli għat-twettiq tal-funzjonijiet 
essenzjali jokkupa kwalunkwe kariga 
f’kumpanija ferrovjarja jew f’kumpanija 
li tikkontrolla impriża ferrovjarja waħda 
jew iżjed għal perjodu ta’ sentejn. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li tintroduċi rekwiżiti strutturali vinkolanti għall-maniġer tal-
infrastruttura sabiex jitjiebu t-trasparenza fit-twettiq tal-funzjonijiet essenzjali.

Emenda 334
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta d-dispożizzjonijiet tat-Taqsimiet 2 
u 3 tal-Kapitolu IV jirreferu għall-
funzjonijiet essenzjali ta’ maniġer tal-
infrastruttura, dawn għandhom jiġu 
miftiehma bħala li japplikaw għall-korp li 
jimponi l-piżijiet jew għall-korp li jalloka 
għall-kompetenzi rispettivi tagħhom.

3. Sad-data tat-traspożizzjoni ta’ din id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jirrapurtaw lill-Kummissjoni dwar il-mod 
kif l-obbligi tal-Anness I a ġew 
implimentati. Il-Kummissjoni għandha 
mbagħad tirraporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar din l-
implimentazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jirrapurtaw dwar il-mod kif ikunu għamlu t-traspożizzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-Anness 1a. Il-Kummissjoni għandha tirraporta lill-Kunsill u lill-
Parlament dwar din il-kwistjoni

Emenda 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta d-dispożizzjonijiet tat-Taqsimiet 2 
u 3 tal-Kapitolu IV jirreferu għall-
funzjonijiet essenzjali ta’ maniġer tal-
infrastruttura, dawn għandhom jiġu 
miftiehma bħala li japplikaw għall-korp li 
jimponi l-piżijiet jew għall-korp li jalloka 
għall-kompetenzi rispettivi tagħhom.

3. Sad-data tat-traspożizzjoni ta’ din id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jirrapurtaw lill-Kummissjoni dwar il-mod 
kif l-obbligi tal-Anness I a ġew 
implimentati. Il-Kummissjoni għandha 
mbagħad tirraporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar din l-
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implimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jirrapurtaw dwar il-mod kif ikunu għamlu t-traspożizzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-Anness 1a. Il-Kummissjoni għandha tirraporta lill-Kunsill u lill-
Parlament dwar din il-kwistjoni.

Emenda 336
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk ikun jeħtieġ li l-bidliet strutturali 
jagħmlu l-organizzazzjonijiet nazzjonali 
konformi ma’ din id-direttiva, it-
trasferimenti kollha tal-persunal 
għandhom jirrispettaw il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali rilevanti u d-dispożizzjonijiet 
regolatorji dwar is-saħħa, is-sigurtà, il-
kundizzjonijiet soċjali u d-drittijiet tal-
ħaddiema u m’għandhom iwasslu għall-
ebda deterjorament tal-kundizzjonijiet 
soċjali u tax-xogħol tal-ħaddiema.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tindirizza l-kwistjoni tat-trasferiment tal-persunal. Dawn it-traferimenti 
għandhom isiru f’konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-qasam tas-saħħa, is-
sigurtà, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u dawk soċjali u d-drittijiet tal-ħaddiema.

Emenda 337
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Assoċjazzjoni fi grupp ma 
tikkontradixxix l-istipulazzjonijiet ta’ dan 
l-Artikolu, sakemm ikun żgurat li l-
kumpaniji jew l-entitajiet legali huma 
indipendenti skont il-liġi dwar il-
kumpaniji.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Titjib tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu filwaqt li jiġu kkunsidrati l-mudelli tal-organizzazzjoni 
differenti fl-Istati Membri.

Emenda 338
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-persunal ta’ maniġer tal-
infrastruttura li jkollu aċċess għal 
informazzjoni kummerċjalment sensittiva 
relatata mal-funzjonijiet tal-allokazzjoni u 
t-tqegħid tal-imposti m’għandux ikun 
permess li jittrasferixxi ruħu lejn impriża 
ferrovjarja waqt perjodu ta’ restrizzjoni 
ta’ tliet snin. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasferiment ta’ persunal li jkollu aċċess għal informazzjoni kummerċjalment sensittiva 
relatata mal-funzjonijiet tal-allokazzjoni u t-tqegħid tal-imposti lejn impriża ferrovjarja 
għandu jkun permess biss wara perjodu ta’ restrizzjoni ta’ tliet snin.

Emenda 339
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Mingħajr preġudizzju għall-kriterji 
stabbiliti fl-Anness Ia, it-trasferiment ta’ 
persunal għandu jkun permess bejn 
maniġers tal-infrastruttura u impriżi 
ferrovjarji bil-kundizzjoni li l-projbizzjoni 
dwar it-trażmissjoni ta’ informazzjoni, 
kummerċjalment sensittiva relatata mal-
funzjonijiet essenzjali, tiġi rispettata kif 
dovut.  
It-trasferiment ta’ dan il-persunal għandu 
jirrispetta l-liġi nazzjonali rilevanti u d-
dispożizzjonijiet regolatorji dwar is-saħħa, 
is-sigurtà, il-kundizzjonijiet soċjali u d-
drittijiet tal-ħaddiema u m’għandu 
jwassal għall-ebda deterjorament tal-
kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol tal-
ħaddiema.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tindirizza d-domanda tat-trasferiment tal-persunal. Dawn it-trasferimenti 
għandhom iseħħu b’rispett sħiħ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-qasam tas-saħħa, is-sigurtà, il-
kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol u d-drittijiet tal-ħaddiema. It-trasferiment ta’ 
informazzjoni kummerċjalment sensittiva għandu jkun projbit.

Emenda 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Mingħajr preġudizzju għall-kriterji 
stabbiliti fl-Anness Ia, it-trasferiment ta’ 
persunal għandu jkun permess bejn 
maniġers tal-infrastruttura u impriżi 
ferrovjarji bil-kundizzjoni li l-projbizzjoni 
dwar it-trasferiment ta’ informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva relatata mal-
funzjonijiet essenzjali tiġi rispettata kif 
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dovut.
It-trasferiment ta’ dan il-persunal għandu 
jirrispetta l-liġi nazzjonali rilevanti u d-
dispożizzjonijiet regolatorji dwar is-saħħa, 
is-sigurtà, il-kundizzjonijiet soċjali u d-
drittijiet tal-ħaddiema u m’għandu 
jwassal għall-ebda deterjorament tal-
kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol tal-
ħaddiema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tindirizza d-domanda tat-trasferiment tal-persunal. Dawn it-trasferimenti 
għandhom iseħħu b’rispett sħiħ għal-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-qasam tas-saħħa, is-sigurtà, 
il-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol u d-drittijiet tal-ħaddiema. It-trasferiment ta’ 
informazzjoni kummerċjalment sensittiva għandu jiġi projbit.

Emenda 341
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw l-infrastruttura 
ferrovjarja nazzjonali tagħhom billi jqisu, 
fejn meħtieġ, il-ħtiġijiet ġenerali tal-
Unjoni. Għal dan l-iskop, huma għandhom 
jippubblikaw, mhux aktar tard minn 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, strateġija dwar l-iżvilupp tal-
infrastruttura ferrovjarja bil-ħsieb li 
jintlaħqu l-ħtiġijiet futuri ta’ mobbiltà 
abbażi ta’ finanzjament sod u sostenibbli 
tas-sistema ferrovjarja. L-istrateġija 
għandha tkopri perjodu ta’ mill-anqas 
ħames snin u trid tkun tista’ tiġġedded.

1. L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw l-infrastruttura 
ferrovjarja nazzjonali tagħhom billi jqisu, 
fejn meħtieġ, il-ħtiġijiet ġenerali tal-
Unjoni. Għal dan l-iskop, huma għandhom 
jippubblikaw, mhux aktar tard minn 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, strateġija dwar l-iżvilupp tal-
infrastruttura ferrovjarja – li se tiġi 
diskussa mal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali kkonċernati u anke ma’ partijiet 
interessati oħra – bil-ħsieb li jintlaħqu l-
ħtiġijiet futuri ta’ mobbiltà abbażi ta’ 
finanzjament sod u sostenibbli tas-sistema 
ferrovjarja. L-istrateġija għandha tkopri 
perjodu ta’ mill-anqas ħames snin u trid 
tkun tista’ tiġġedded.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-involviment tal-partijiet ikkonċernati huwa meħtieġ għall-proġetti li għandhom jitfasslu 
b’mod aktar effettiv. L-esperjenza turi li t-trasparenza tagħti valur miżjud lill-proġetti inizjali 
u tiffaċilita l-implimentazzjoni sussegwenti tagħhom.

Emenda 342
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw l-infrastruttura 
ferrovjarja nazzjonali tagħhom billi jqisu, 
fejn meħtieġ, il-ħtiġijiet ġenerali tal-
Unjoni. Għal dan l-iskop, huma għandhom 
jippubblikaw, mhux aktar tard minn 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, strateġija dwar l-iżvilupp tal-
infrastruttura ferrovjarja bil-ħsieb li 
jintlaħqu l-ħtiġijiet futuri ta’ mobbiltà 
abbażi ta’ finanzjament sod u sostenibbli 
tas-sistema ferrovjarja. L-istrateġija 
għandha tkopri perjodu ta’ mill-anqas 
ħames snin u trid tkun tista’ tiġġedded.

(1) L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw l-infrastruttura 
ferrovjarja nazzjonali tagħhom billi jqisu, 
fejn meħtieġ, il-ħtiġijiet ġenerali tal-
Unjoni. Għal dan l-iskop, huma għandhom 
jippubblikaw, mhux aktar tard minn 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva u wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati kollha u 
partikolarment it-trejdjunjins, il-junjins 
settorali u r-rappreżentanti tal-utenti, 
strateġija dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura 
ferrovjarja bil-ħsieb li jintlaħqu l-ħtiġijiet 
futuri ta’ mobbiltà abbażi ta’ finanzjament 
sod u sostenibbli tas-sistema ferrovjarja. 
L-istrateġija għandha tkopri perjodu ta’ 
mill-anqas għaxar snin, b’għan interim 
ta’ ħames snin, u trid tkun tista’ tiġġedded.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Billi hemm bżonn kbir ta’ investiment fl-infrastruttura ferrovjarja, jeħtieġ li l-istrateġija 
għall-iżvilupp ta’ sistemi ferrovjarji nazzjonali tkopri perjodu ta’ mill-inqas 10 snin, 
b’għanijiet interim kull 5 snin. Il-partijiet interessati kollha għandhom jipparteċipaw fit-
tfassil ta’ din l-istrateġija, partikolarment it-trejdjunjins, il-junjins settorali u r-
rappreżentanti tal-utenti.

Emenda 343
Roberts Zīle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Waqt li jikkunsidraw kif imiss l-
Artikoli 93, 107 u 108 tat-Trattat, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu lill-maniġer tal-
infrastruttura wkoll b’finanzjament 
konsistenti mal-inkarigi tiegħu, mad-daqs 
tal-infrastruttura u mar-rekwiżiti 
finanzjarji, b’mod partikolari sabiex ikopru 
investimenti ġodda.

2. Mingħajr preġudizzjoni għall-qafas 
dwar it-tqegħid tal-imposti tal-Artikoli 31 
u 32, u waqt li jikkunsidraw kif imiss l-
Artikoli 93, 107 u 108 tat-Trattat, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-maniġer 
tal-infrastruttura b’finanzjament konsistenti 
mal-inkarigi tiegħu, mad-daqs tal-
infrastruttura u mar-rekwiżiti finanzjarji, 
b’mod partikolari sabiex ikopru 
investimenti ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-maniġers tal-infrastruttura għandhom idaħħlu d-dħul minn imposti u minn finanzjament 
mill-istat. Għaldaqstant, mingħajr preġudizzu għall-qafas dwar it-tqegħid ta’ imposti, għandu 
jiġi ddikjarat b’mod ċar li l-Istati Membri għandhom d-dmir li jiffinanzjaw il-kumplament tal-
ħtiġijiet tal-maniġers tal-infrastruttura sabiex jiżguraw l-iżvilupp tal-infrastruttura 
ferrovjarja.

Emenda 344
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Waqt li jikkunsidraw kif imiss l-
Artikoli 93, 107 u 108 tat-Trattat, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu lill-maniġer tal-
infrastruttura wkoll b’finanzjament 
konsistenti mal-inkarigi tiegħu, mad-daqs 
tal-infrastruttura u mar-rekwiżiti 
finanzjarji, b’mod partikolari sabiex ikopru 
investimenti ġodda.

2. Kull meta d-dħul ma jkunx biżżejjed
biex ikopri l-ħtiġijiet ta’ finanzjament tal-
maniġer tal-infrastruttura, mingħajr 
preġudizzju għall-qafas dwar it-tqegħid 
tal-imposti tal-Artikoli 31 u 32, waqt li 
jikkunsidraw kif imiss l-Artikoli 93, 107 u 
108 tat-Trattat, l-Istati Membri għandhom
jipprovdu lill-maniġer tal-infrastruttura 
b’finanzjament konsistenti mal-inkarigi 
tiegħu, mad-daqs tal-infrastruttura u mar-
rekwiżiti finanzjarji, b’mod partikolari 
sabiex ikopru investimenti ġodda.



AM\870642MT.doc 125/192 PE467.166v01-00

MT

Or. en

Emenda 345
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Waqt li jikkunsidraw kif imiss l-
Artikoli 93, 107 u 108 tat-Trattat, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu lill-maniġer tal-
infrastruttura wkoll b’finanzjament 
konsistenti mal-inkarigi tiegħu, mad-daqs 
tal-infrastruttura u mar-rekwiżiti 
finanzjarji, b’mod partikolari sabiex ikopru 
investimenti ġodda.

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 31 
u 32 u waqt li jikkunsidraw kif imiss l-
Artikoli 93, 107 u 108 tat-Trattat, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-maniġer 
tal-infrastruttura b’finanzjament konsistenti 
mal-inkarigi tiegħu, mad-daqs tal-
infrastruttura u mar-rekwiżiti finanzjarji,
b’mod partikolari sabiex ikopru 
investimenti ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tappoġġja l-iżvilupp ta’ infrastruttura ferrovjarja u biex tiżgura struttura finanzjarja 
soda għal maniġers tal-infrastruttura, skont l-għażliet meħuda minn politika tat-trasport mill-
Istati Membri, din il-kjarifika għandha tgħin ukoll lill-maniġers tal-infrastruttura biex 
japplikaw korrettament il-qafas dwar it-tqegħid ta’ imposti  stabbilit fl-Artikoli 31 u 32.

Emenda 346
Debora Serracchiani

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Waqt li jikkunsidraw kif imiss l-
Artikoli 93, 107 u 108 tat-Trattat, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu lill-maniġer tal-
infrastruttura wkoll b’finanzjament 
konsistenti mal-inkarigi tiegħu, mad-daqs 
tal-infrastruttura u mar-rekwiżiti 
finanzjarji, b’mod partikolari sabiex ikopru 

2. Kull meta d-dħul ma jkunx biżżejjed 
biex ikopri l-ħtiġijiet ta’ finanzjament tal-
maniġer tal-infratruttura, mingħajr 
preġudizzju għall-qafas dwar it-tqegħid 
tal-imposti tal-Artikoli 31 u 32, u waqt li 
jikkunsidraw kif imiss l-Artikoli 93, 107 u 
108 tat-Trattat, l-Istati Membri għandhom
jipprovdu lill-maniġer tal-infrastruttura 
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investimenti ġodda. wkoll b’finanzjament konsistenti mal-
inkarigi tiegħu, mad-daqs tal-
infrastruttura u mar-rekwiżiti finanzjarji, 
b’mod partikolari sabiex ikopru 
investimenti ġodda.

Or. en

Emenda 347
Mathieu Grosch

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Waqt li jikkunsidraw kif imiss l-
Artikoli 93, 107 u 108 tat-Trattat, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu lill-maniġer tal-
infrastruttura wkoll b’finanzjament 
konsistenti mal-inkarigi tiegħu, mad-daqs 
tal-infrastruttura u mar-rekwiżiti 
finanzjarji, b’mod partikolari sabiex ikopru 
investimenti ġodda.

2. Waqt li jikkunsidraw kif imiss l-
Artikoli 93, 107 u 108 tat-Trattat, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-maniġer 
tal-infrastruttura wkoll b’finanzjament 
konsistenti mal-inkarigi tiegħu, mad-daqs 
tal-infrastruttura u mar-rekwiżiti 
finanzjarji, b’mod partikolari sabiex ikopru 
investimenti ġodda.

Or. en

Emenda 348
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-qafas ta’ politika ġenerali stabbilita 
mill-Istat u filwaqt li titqies l-istrateġija 
dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja 
msemmija fil-paragrafu 1, il-maniġer 
tal-infrastruttura għandu jadotta pjan 
kummerċjali li jinkludi programmi ta’ 
investiment u dawk finanzjarji. Il-pjan 
għandu jkun iddisinjat biex ,jiżgura l-użu, 
il-forniment u l-iżvilupp ottimi u effiċjenti 

3. Fil-qafas ta’ politika ġenerali stabbilita 
mill-Istat u filwaqt li titqies l-istrateġija 
dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja 
msemmija fil-paragrafu 1, il-maniġer 
tal-infrastruttura għandu jadotta pjan 
kummerċjali li jinkludi programmi ta’ 
investiment u dawk finanzjarji. Il-pjan 
għandu jkun iddisinjat biex jiżgura l-użu, 
il-forniment u l-iżvilupp ottimi u effiċjenti 
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tal-infrastruttura waqt li jiżgura bilanċ 
finanzjarju u jipprovdi l-mezzi biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jiżgura li l-applikanti 
jiġu kkonsultati qabel ma jkun approvat il-
pjan kummerċjali. Il-korp regolatorju
msemmi fl-Artikolu 55 għandu joħrog
opinjoni li ma torbotx dwar jekk il-pjan 
kummerċjali hux xieraq biex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.

tal-infrastruttura waqt li jiżgura bilanċ 
finanzjarju u jipprovdi l-mezzi biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jiżgura li l-applikanti 
u l-awtoritajiet kompetenti, skont kif 
hemm stipulat fir-Regolament
2007/1370/KE, jiġu kkonsultati b’mod 
nondiskriminatorju qabel ma jkun 
approvat il-pjan kummerċjali bil-
kundizzjoni li l-kundizzjonijiet tal-
aċċess,l-użu, in-natura, il-forniment u l-
iżvilupp tal-infrastruttura huma 
kkonċernati. L-awtorità regolatorja
msemmija fl-Artikolu 55 għandha toħrog
opinjoni li ma torbotx dwar jekk il-pjan 
kummerċjali jiddiskriminax bejn l-
applikanti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-applikanti li jiksbu l-kapaċità tal-infrastruttura minn maniġer tal-infrastruttura għandhom 
jiġu kkonsultati fir-rigward ta’ dawn il-partijiet tal-pjan kummerċjali li jaffettwaw l-aċċes 
għall-infrastruttura, l-użu, il-forniment u l-iżvilupp tagħha, għall-benefiċċju tas-settur. Huwa 
importanti li din il-konsultazzjoni ssir b’mod nondiskriminatorju. Il-korp regolatorju għandu 
jagħti opinjoni dwar il-kwistjoni ta’ jekk il-pjan kummerċjali jiddiskriminax bejn l-applikanti.

Emenda 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-qafas ta’ politika ġenerali stabbilita 
mill-Istat u filwaqt li titqies l-istrateġija 
dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja 
msemmija fil-paragrafu 1, il-maniġer 
tal-infrastruttura għandu jadotta pjan 
kummerċjali li jinkludi programmi ta’ 
investiment u dawk finanzjarji. Il-pjan 
għandu jkun iddisinjat biex ,jiżgura l-użu, 
il-forniment u l-iżvilupp ottimi u effiċjenti 
tal-infrastruttura waqt li jiżgura bilanċ 

3. Fil-qafas ta’ politika ġenerali stabbilita 
mill-Istat u filwaqt li titqies l-istrateġija 
dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja 
msemmija fil-paragrafu 1, il-maniġer 
tal-infrastruttura għandu jadotta pjan 
kummerċjali li jinkludi programmi ta’ 
investiment u dawk finanzjarji. Il-pjan 
għandu jkun iddisinjat biex jiżgura l-użu, 
il-forniment u l-iżvilupp ottimi u effiċjenti 
tal-infrastruttura waqt li jiżgura bilanċ 
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finanzjarju u jipprovdi l-mezzi biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jiżgura li l-applikanti 
jiġu kkonsultati qabel ma jkun approvat il-
pjan kummerċjali. Il-korp regolatorju 
msemmi fl-Artikolu 55 għandu joħrog 
opinjoni li ma torbotx dwar jekk il-pjan 
kummerċjali hux xieraq biex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.

finanzjarju u jipprovdi l-mezzi biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jiżgura li l-applikanti 
jiġu kkonsultati qabel ma jkun approvat il-
pjan ta’ investiment. Il-korp regolatorju 
msemmi fl-Artikolu 55 għandu joħrog 
opinjoni li ma torbotx dwar jekk il-pjan 
kummerċjali hux xieraq biex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.

Or. fr

Emenda 350
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-qafas ta’ politika ġenerali stabbilita 
mill-Istat u filwaqt li titqies l-istrateġija 
dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja 
msemmija fil-paragrafu 1, il-maniġer 
tal-infrastruttura għandu jadotta pjan 
kummerċjali li jinkludi programmi ta’ 
investiment u dawk finanzjarji. Il-pjan 
għandu jkun iddisinjat biex ,jiżgura l-użu, 
il-forniment u l-iżvilupp ottimi u effiċjenti 
tal-infrastruttura waqt li jiżgura bilanċ 
finanzjarju u jipprovdi l-mezzi biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jiżgura li l-applikanti 
jiġu kkonsultati qabel ma jkun approvat il-
pjan kummerċjali. Il-korp regolatorju 
msemmi fl-Artikolu 55 għandu joħrog 
opinjoni li ma torbotx dwar jekk il-pjan 
kummerċjali hux xieraq biex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.

3. Fil-qafas ta’ politika ġenerali stabbilita 
mill-Istat u filwaqt li titqies l-istrateġija 
dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja 
msemmija fil-paragrafu 1, il-maniġer 
tal-infrastruttura għandu jadotta pjan 
kummerċjali li jinkludi programmi ta’ 
investiment u dawk finanzjarji. Il-pjan 
għandu jkun iddisinjat biex jiżgura l-użu, 
il-forniment u l-iżvilupp ottimi u effiċjenti 
tal-infrastruttura waqt li jiżgura bilanċ 
finanzjarju u jipprovdi l-mezzi biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jiżgura li l-applikanti 
potenzjalment interessati jew eżistenti jiġu 
kkonsultati qabel ma jkun approvat il-pjan 
kummerċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni għandha tiġi rreferuta lill-applikanti interessati kkonċernati u l-korp 
regolatorju ma jistax jissupplimenta lill-korpi rappreżentattivi kompetenti tal-Istat Membru 
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fl-għoti ta’ opinjoni għax huwa arbitru tekniku f’każ ta’ tilwim.

Emenda 351
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-qafas ta’ politika ġenerali stabbilita 
mill-Istat u filwaqt li titqies l-istrateġija 
dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja 
msemmija fil-paragrafu 1, il-maniġer 
tal-infrastruttura għandu jadotta pjan 
kummerċjali li jinkludi programmi ta’ 
investiment u dawk finanzjarji. Il-pjan 
għandu jkun iddisinjat biex ,jiżgura l-użu, 
il-forniment u l-iżvilupp ottimi u effiċjenti 
tal-infrastruttura waqt li jiżgura bilanċ 
finanzjarju u jipprovdi l-mezzi biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jiżgura li l-applikanti 
jiġu kkonsultati qabel ma jkun approvat il-
pjan kummerċjali. Il-korp regolatorju 
msemmi fl-Artikolu 55 għandu joħrog 
opinjoni li ma torbotx dwar jekk il-pjan 
kummerċjali hux xieraq biex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.

3. Fil-qafas ta’ politika ġenerali stabbilita 
mill-Istat u filwaqt li titqies l-istrateġija
dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja 
msemmija fil-paragrafu 1, il-maniġer 
tal-infrastruttura għandu jadotta pjan 
kummerċjali li jinkludi programmi ta’ 
investiment u dawk finanzjarji. Il-pjan 
għandu jkun iddisinjat biex jiżgura l-użu, 
il-forniment u l-iżvilupp ottimi u effiċjenti 
tal-infrastruttura waqt li jiżgura bilanċ 
finanzjarju u jipprovdi l-mezzi biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jiżgura li l-applikanti 
jiġu kkonsultati qabel ma jkun approvat il-
pjan kummerċjali. Il-korp regolatorju 
msemmi fl-Artikolu 55 għandu jiżgura li l-
leġiżlazzjoni rilevanti tiġi applikata tajjeb.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-korpi regolatorji huma responsabbli għall-monitoraġġ u ma jfassalx il-politika.

Emenda 352
Debora Serracchiani

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-qafas ta’ politika ġenerali stabbilita 3. Fil-qafas ta’ politika ġenerali stabbilita 
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mill-Istat u filwaqt li titqies l-istrateġija 
dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja 
msemmija fil-paragrafu 1, il-maniġer 
tal-infrastruttura għandu jadotta pjan 
kummerċjali li jinkludi programmi ta’ 
investiment u dawk finanzjarji. Il-pjan 
għandu jkun iddisinjat biex ,jiżgura l-użu, 
il-forniment u l-iżvilupp ottimi u effiċjenti 
tal-infrastruttura waqt li jiżgura bilanċ 
finanzjarju u jipprovdi l-mezzi biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jiżgura li l-applikanti 
jiġu kkonsultati qabel ma jkun approvat il-
pjan kummerċjali. Il-korp regolatorju 
msemmi fl-Artikolu 55 għandu joħrog 
opinjoni li ma torbotx dwar jekk il-pjan 
kummerċjali hux xieraq biex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.

mill-Istat u filwaqt li titqies l-istrateġija 
dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja 
msemmija fil-paragrafu 1, il-maniġer 
tal-infrastruttura għandu jadotta pjan 
kummerċjali li jinkludi programmi ta’ 
investiment u dawk finanzjarji. Il-pjan 
għandu jkun iddisinjat biex jiżgura l-użu, 
il-forniment u l-iżvilupp ottimi u effiċjenti 
tal-infrastruttura waqt li jiżgura bilanċ 
finanzjarju u jipprovdi l-mezzi biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jiżgura li l-applikanti 
jiġu kkonsultati b’mod nondiskriminatorju 
qabel ma jkun approvat il-programm ta’ 
investiment. Il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu joħrog opinjoni li 
ma torbotx dwar jekk il-pjan kummerċjali 
jiddiskriminax bejn l-applikanti.

Or. en

Emenda 353
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
f’kundizzjonijiet normali tal-kummerċ u 
f’perjodu ta’ mhux aktar minn tliet snin, 
il-kontijiet ta’ maniġer tal-infrastruttura 
għandhom għall-inqas jibbilanċjaw dħul 
mill-piżijiet tal-infrastruttura, iż-żejjed 
minn attivitajiet kummerċjali oħrajn u l-
fondi mill-Istat fuq naħa waħda, u l-
ispejjeż infrastrutturali oħrajn fuq in-
naħa l-oħra, inkluzi ħlasijiet bil-quddiem 
mill-Istat, meta jkun xieraq.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni mhux meħtieġa u preskrittiva żżejjed.
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Emenda 354
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
f’kundizzjonijiet normali tal-kummerċ u 
f’perjodu ta’ mhux aktar minn tliet snin, 
il-kontijiet ta’ maniġer tal-infrastruttura 
għandhom għall-inqas jibbilanċjaw dħul 
mill-piżijiet tal-infrastruttura, iż-żejjed 
minn attivitajiet kummerċjali oħrajn u l-
fondi mill-Istat fuq naħa waħda, u l-
ispejjeż infrastrutturali oħrajn fuq in-naħa 
l-oħra, inkluzi ħlasijiet bil-quddiem mill-
Istat, meta jkun xieraq.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
f’kundizzjonijiet normali tal-kummerċ u 
f’perjodu raġonevoli ta’ mhux aktar minn 
tliet snin, il-kontijiet ta’ maniġer tal-
infrastruttura għandhom għall-inqas 
jibbilanċjaw dħul mill-piżijiet tal-
infrastruttura, iż-żejjed minn attivitajiet 
kummerċjali oħrajn u l-fondi mill-Istat fuq 
naħa waħda, u l-ispejjeż infrastrutturali 
oħrajn fuq in-naħa l-oħra, inklużi ħlasijiet 
bil-quddiem mill-Istat, meta jkun xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test eżistenti tad-Direttiva 2001/14 huwa inqas preskrittiv u jħalli r-responsabbiltà f’idejn 
l-Istati Membri biex jivvalutaw il-kontijiet tal-maniġer tal-infrastruttura.

Emenda 355
Debora Serracchiani

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
f’kundizzjonijiet normali tal-kummerċ u 
f’perjodu ta’ mhux aktar minn tliet snin, 
il-kontijiet ta’ maniġer tal-infrastruttura 
għandhom għall-inqas jibbilanċjaw dħul 
mill-piżijiet tal-infrastruttura, iż-żejjed 
minn attivitajiet kummerċjali oħrajn u l-
fondi mill-Istat fuq naħa waħda, u l-
ispejjeż infrastrutturali oħrajn fuq in-naħa 
l-oħra, inkluzi ħlasijiet bil-quddiem mill-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
f’kundizzjonijiet normali tal-kummerċ, il-
kontijiet ta’ maniġer tal-infrastruttura 
m’għandhomx juru defiċit ta’ 
finanzjament għal aktar minn sentejn 
konsekuttivi u, għall-inqas jibbilanċjaw 
dħul mill-piżijiet tal-infrastruttura, il-
finanzjament privat, iż-żejjed minn 
attivitajiet kummerċjali oħrajn u l-fondi 
mill-Istat fuq naħa waħda, u l-ispejjeż 
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Istat, meta jkun xieraq. infrastrutturali oħrajn fuq in-naħa l-oħra, 
inklużi ħlasijiet bil-quddiem mill-Istat, ir-
rati tal-interessi annwali u l-finanzjament 
sostenibbli tat-tiġdid fit-tul tal-assi, meta 
jkun xieraq.

Or. en

Emenda 356
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-mira possibbli 
fit-tul ta’ kopertura min-naħa tal-utent 
tal-ispejjeż infrastrutturali għall-mezzi 
kollha tat-trasport abbażi ta’ 
kompetizzjoni ġusta u nondiskriminatorja 
bejn il-modi varji, meta t-trasport bil-
ferrovija jista’ jikkompeti ma’ mezzi 
oħrajn tat-trasport, fil-qafas tat-tqegħid 
tal-piżijiet mogħti fl-Artikoli 31 u 32, Stat 
Membru jista’ jeħtieġ lill-
maniġer tal-infrastruttura jibbilanċja l-
kontijiet tiegħu mingħajr fondi tal-Istat.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr kwalunkwe involviment effettiv fil-mezzi tat-trasport l-oħra li jkopru l-imposti tal-
infrastruttura, ir-referenza għall-“kompetizzjoni ġusta” m’għandha l-ebda valur.

Emenda 357
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karta tal-bilanċi tal-unità tista’ tkun Il-karta tal-bilanċi tal-unità tista’ tkun 
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imġiegħla tħallas, sakemm jitmewwet, kull 
self li tagħmel l-impriża kemm biex 
tiffinanzja l-investiment kif ukoll biex 
tkopri l-ispiża eċċessiva biex 
taħdem minħabba n-negozju tat-trasport 
ferrovjarju jew minħabba l-
immaniġġjar tal-infrastruttura ferrovjarja. 
Id-djun li jkunu kkawżati minn ħidmiet 
sussidjarji m’ għandhomx jitqiesu.

imġiegħla tħallas, sakemm jitmewwet, kull 
self li tagħmel l-impriża kemm biex 
tiffinanzja l-investiment kif ukoll biex 
tkopri l-ispiża eċċessiva biex 
taħdem minħabba n-negozju tat-trasport 
ferrovjarju jew minħabba l-
immaniġġjar tal-infrastruttura ferrovjarja.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat it-tnaqqis trasparenti tad-dejn tal-impriżi ferrovjarji, għandhom ukoll 
jittieħdu inkunsiderazzjoni d-djun li jirriżultaw mit-tħaddim tas-sussidjarji tagħhom.

Emenda 358
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-paragrafi 1 u 2 ma japplikawx għad-
djun jew interessi fuq dawn id-djun 
imġarrba mill-impriżi wara l-
15 ta’ Marzu 2001 jew wara d-data tal-
adeżjoni mal-Unjoni għall-Istati Membri 
li ssieħbu mal-Unjoni wara l-
15 ta’ Marzu 2001.

(3) Il-paragrafi 1 u 2 ma japplikawx għad-
djun jew interessi fuq dawn id-djun 
imġarrba mill-impriżi wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sal-lum għadu neċessarju li l-impriżi ferrovjarji jkunu megħjuna biex jiksbu s-saħħa 
finanzjarja tagħhom u li jitnaqqsilhom id-djun li ġejjin mill-passat. Minkejja d-
dispożizzjonijiet adottati diġà fl-1991 (Direttiva 91/440 KEE), dan għadu ma sarx f’ħafna 
pajjiżi. Il-promozzjoni effettiva tas-settur ferrovjarju titlob il-ħelsien mid-dejn. F’dan ir-
rigward, id-data stabbilita tal-15 Marzu2001 jew tal-adeżjoni għall-Istati Membri l-ġodda 
rispettivament, hija bikrija wisq.
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Emenda 359
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Impriżi ferrovjarji li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu ta’ din id-Direttiva, għandhom 
jingħataw id-dritt ta’ aċċess għall-
infrastruttura fl-Istati Membri kollha sabiex 
jitħaddem is-servizz ferrovjarju 
internazzjonali tal-passiġġieri. L-impriżi 
ferrovjarji għandhom, meta jkun qed 
jingħata s-servizz internazzjonali tal-
passiġġieri, ikollhom id-dritt li jtellgħu 
passiġġieri minn kwalunkwe stazzjon li 
jinsab fuq ir-rotta internazzjonali u 
jniżżluhom f’ieħor, inklużi l-istazzjonijiet 
li jinsabu fl-istess Stat Membru.

Impriżi ferrovjarji li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu ta’ din id-Direttiva, għandhom 
jingħataw id-dritt ta’ aċċess għall-
infrastruttura fl-Istati Membri kollha sabiex 
jitħaddem is-servizz ferrovjarju 
internazzjonali tal-passiġġieri. L-impriżi 
ferrovjarji għandhom id-dritt li jtellgħu 
passiġġieri minn kwalunkwe stazzjon li 
jinsab fuq ir-rotta u jniżżluhom f’ieħor, 
inklużi l-istazzjonijiet li jinsabu fl-istess 
Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa sabiex tiġi inkluża l-liberalizzazzjoni tas-suq nazzjonali tat-trasport tal-
passiġġieri. M’għandniex nistennew sakemm il-Kummissjoni Ewropea tressaq il-proposta 
tagħha fl-2012 iżda għandna ninkludu ftuħ ulterjuri għall-kompetizzjoni tas-suq Ewropew li  
huwa diġà inkluż fir-riformulazzjoni li għaddejja bħalissa.

Emenda 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Impriżi ferrovjarji li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu ta’ din id-Direttiva, għandhom 
jingħataw id-dritt ta’ aċċess għall-
infrastruttura fl-Istati Membri kollha sabiex 
jitħaddem is-servizz ferrovjarju 
internazzjonali tal-passiġġieri. L-impriżi 
ferrovjarji għandhom, meta jkun qed 
jingħata s-servizz internazzjonali tal-

Impriżi ferrovjarji li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu ta’ din id-Direttiva, għandhom 
jingħataw id-dritt ta’ aċċess għall-
infrastruttura fl-Istati Membri kollha sabiex 
jitħaddem is-servizz ferrovjarju 
internazzjonali u nazzjonali tal-passiġġieri.
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passiġġieri, ikollhom id-dritt li jtellgħu 
passiġġieri minn kwalunkwe stazzjon li 
jinsab fuq ir-rotta internazzjonali u 
jniżżluhom f’ieħor, inklużi l-istazzjonijiet 
li jinsabu fl-istess Stat Membru.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li testendi l-ambitu tad-dispożizzjoni għas-servizzi tal-
passiġġieri nazzjonali.

Emenda 361
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dritt ta’ aċċess għall-infrastruttura tal-
Istati Membri li għalihom is-sehem tat-
trasport internazzjonali ta’ passiġġieri bil-
ferrovija jikkostitwixxi iktar min-nofs tat-
turnover ta’ impriżi ferrovjarji f’dak l-
Istat Membru għandu jkun 
ingħata sal-31 ta’ Diċembru 2011.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa sabiex tiġi inkluża l-liberalizzazzjoni tas-suq nazzjonali tat-trasport tal-
passiġġieri. M’għandniex nistennew sakemm il-Kummissjoni Ewropea tressaq il-proposta 
tagħha fl-2012 iżda għandna ninkludu ftuħ ulterjuri għall-kompetizzjoni tas-suq Ewropew li 
huwa diġà inkluż fir-riformulazzjoni li għaddejja bħalissa.

Emenda 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dritt ta’ aċċess għall-infrastruttura tal-
Istati Membri li għalihom is-sehem tat-
trasport internazzjonali ta’ passiġġieri bil-
ferrovija jikkostitwixxi iktar min-nofs tat-
turnover ta’ impriżi ferrovjarji f’dak l-
Istat Membru għandu jkun 
ingħata sal-31 ta’ Diċembru 2011.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn dan il-paragrafu billi d-direttiva tipprovdi wkoll għall-ftuħ tas-servizzi 
nazzjonali tal-passiġġieri.

Emenda 363
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dritt ta’ aċċess għall-infrastruttura tal-
Istati Membri li għalihom is-sehem tat-
trasport internazzjonali ta’ passiġġieri bil-
ferrovija jikkostitwixxi iktar min-nofs tat-
turnover ta’ impriżi ferrovjarji f’dak l-Istat 
Membru għandu jkun 
ingħata sal-31 ta’ Diċembru 2011.

Id-dritt ta’ aċċess għall-infrastruttura tal-
Istati Membri li għalihom is-sehem tat-
trasport internazzjonali ta’ passiġġieri bil-
ferrovija jikkostitwixxi iktar min-nofs tat-
turnover ta’ impriżi ferrovjarji f’dak l-Istat 
Membru għandu jkun ingħata tal-anqas 
f’perjodu ta’ sitt xhur mid-data tal-
pubblikazzjoni ta’ din id-direttiva.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta’ żmien stabbiliti fid-direttiva għandhom ikunu realistiċi u għandu jittieħed 
inkunsiderazzjoni ż-żmien meħtieġ għall-adozzjoni u l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal 
Uffiċjali.

Emenda 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin



AM\870642MT.doc 137/192 PE467.166v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara talba mill-awtoritajiet kompetenti 
rilevanti jew impriżi ferrovjarji interessati, 
il-korp jew il-korpi regolatorji rilevanti 
msemmija fl-Artikolu 55 għandhom 
jiddeterminaw jekk l-iskop prinċipali tas-
servizz hux it-trasport ta’ passiġġieri bejn 
stazzjonijiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa żejjed billi d-direttiva tipprovdi għall-ftuħ tas-servizzi tat-trasport 
nazzjonali għall-kompetizzjoni.

Emenda 365
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara talba mill-awtoritajiet kompetenti 
rilevanti jew impriżi ferrovjarji interessati, 
il-korp jew il-korpi regolatorji rilevanti 
msemmija fl-Artikolu 55 għandhom 
jiddeterminaw jekk l-iskop prinċipali tas-
servizz hux it-trasport ta’ passiġġieri bejn 
stazzjonijiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti.

imħassar

Or. en

Emenda 366
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-ebda każ m’għandhom il-
kundizzjonijiet tal-aċċess għall-
infrastruttura ferrovjarja jwasslu għal 
sitwazzjoni fejn ikun impossibbli li l-
passiġġieri jiksbu informazzjoni dwar, jew 
li jixtru biljett għal, ivvjaġġar minn post 
għall-ieħor, irrispettivament min-numru 
ta’ operaturi tat-trasport ferrovjarju li 
jkunu qed jipprovdu, totalment jew 
parzjalment, is-servizzi tat-trasport tal-
passiġġieri bejn dawn iż-żewġ postijiet.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Fl-ebda każ m’għandhom il-kundizzjonijiet tal-aċċess għall-infrastruttura ferrovjarja jwasslu 
għal sitwazzjoni fejn ikun impossibbli li l-passiġġieri jiksbu informazzjoni dwar, jew li jixtru 
biljett għal, ivvjaġġar minn post għall-ieħor, irrispettivament min-numru ta’ operaturi tat-
trasport ferrovjarju li jkunu qed jipprovdu, totalment jew parzjalment, is-servizzi tat-trasport 
tal-passiġġieri bejn dawn iż-żewġ postijiet.

Emenda 367
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
tal-proċedura u l-kriterji li għandhom jiġu 
segwiti għall-applikazzjoni ta’ dan il-
paragrafu. Dawk il-miżuri, imfassla biex 
jiżguraw l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva b’kundizzjonijiet uniformi, 
għandhom jiġu adottati bħala atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 63(3).

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni m’għandhiex tingħata mezzi inadegwati sabiex tittratta l-kwistjonijiet 
ferrovjarji nazzjonali.

Emenda 368
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
tal-proċedura u l-kriterji li għandhom jiġu 
segwiti għall-applikazzjoni ta’ dan il-
paragrafu. Dawk il-miżuri, imfassla biex 
jiżguraw l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva b’kundizzjonijiet uniformi, 
għandhom jiġu adottati bħala atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 63(3).

imħassar

Or. en

Emenda 369
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
tal-proċedura u l-kriterji li għandhom jiġu 
segwiti għall-applikazzjoni ta’ dan il-
paragrafu. Dawk il-miżuri, imfassla biex 
jiżguraw l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva b’kundizzjonijiet uniformi, 
għandhom jiġu adottati bħala atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 63(3).

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-miżuri u l-kriterji aġġornati biex tiġi implimentata din id-direttiva għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-kodeċiżjoni.

Emenda 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 4 a u 4 b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, fi żmien tnax-il xahar 
mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, l-
impriżi ferrovjarji li jaqgħu fl-ambitu ta’ 
din id-Direttiva ġew permessi, b’ 
kundizzjonijiet indaqs, non 
diskriminatorji u trasparenti, l-aċċess 
għall-infrastruttura fl-Istati Membri 
kollha għat-tħaddim tat-tipi ta’ servizzi 
kollha tat-trasport ferrovjarju tal-
passiġġieri, mingħajr preġudizzju għall-
kuntratti ta’ servizz pubbliku li huma diġà 
fis-seħħ u li għandhom jibqgħu validi sal-
iskadenza tagħhom.
Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu 
ma jitolbux li Stat Membru jagħti, qabel 
it-tmiem ta’ dak il-perjodu ta’ tnax-il 
xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, id-dritt ta’ aċċess għall-fini tat-
tħaddim tas-servizzi tat-trasport nazzjonali 
tal-passiġġieri lill-impriżi ferrovjarji u lill-
impriżi relattivi direttament jew 
indirettament kontrollati, li huma 
liċenzjati fi Stat Membru wieħed fejn 
mhumiex permessi d-drittijiet ta’ aċċess 
ta’ natura simili.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fl-Ewropa, is-settur tat-trasport ferrovjarju huwa wieħed mill-ftit setturi fejn is-suq uniku 
għadu ma ġiex stabbilit. Għaldaqstant, jeħtieġ li l-proċess ta’ ftuħ tas-suq jiġi estiż għal-
liberalizzazzjoni tat-trasport ferrovjarju nazzjonali. Matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni li 
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jwassal għall-kompletar tas-suq uniku, għandha tiġi wkoll prevista klawżola ta’ reċiproċità fl-
interess tas-swieq li huma diġà liberalizzati.

Emenda 371
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw id-
dritt ta’ aċċess previst fl-Artikolu 10 dwar 
servizzi bejn post ta’ tluq u ta’ 
destinazzjoni li huma koperti minn kuntratt 
ta’ servizz pubbliku wieħed jew aktar 
b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fis-seħħ. It-tali limitazzjoni ma 
għandux ikollha l-effett li tnaqqas id-dritt li 
jittellgħu passiġġieri minn kwalunkwe 
stazzjon li jinsab fuq ir-rotta ta’ servizz 
internazzjonali u li jitniżżlu f’ieħor, inklużi 
stazzjonijiet li jinsabu fl-istess Stat 
Membru, għajr fejn l-eżerċizzju ta’ dan id-
dritt ikun jikkomprometti l-ekwilibriju 
ekonomiku ta’ kuntratt ta’ servizz 
pubbliku.

1. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw id-
dritt ta’ aċċess previst fl-Artikolu 10 dwar 
servizzi bejn post ta’ tluq u ta’ 
destinazzjoni li huma koperti minn kuntratt 
ta’ servizz pubbliku wieħed jew aktar 
b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fis-seħħ. It-tali limitazzjoni ma 
għandux ikollha l-effett li tnaqqas id-dritt li 
jittellgħu passiġġieri minn kwalunkwe 
stazzjon li jinsab fuq ir-rotta ta’ servizz 
internazzjonali u li jitniżżlu f’ieħor, inklużi 
stazzjonijiet li jinsabu fl-istess Stat 
Membru, għajr fejn l-eżerċizzju ta’ dan id-
dritt ikun jikkomprometti l-iskema 
ġenerali ta’ kuntratt ta’ servizz pubbliku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata prijorità lill-għażla tas-Servizzi ta’ Interess Ġenerali (SIĠ).

Emenda 372
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw id-
dritt ta’ aċċess previst fl-Artikolu 10 dwar 
servizzi bejn post ta’ tluq u ta’ 

1. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw id-
dritt ta’ aċċess previst fl-Artikolu 10 dwar 
servizzi bejn post ta’ tluq u ta’ 
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destinazzjoni li huma koperti minn kuntratt 
ta’ servizz pubbliku wieħed jew aktar 
b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fis-seħħ. It-tali limitazzjoni ma 
għandux ikollha l-effett li tnaqqas id-dritt li 
jittellgħu passiġġieri minn kwalunkwe 
stazzjon li jinsab fuq ir-rotta ta’ servizz 
internazzjonali u li jitniżżlu f’ieħor, 
inklużi stazzjonijiet li jinsabu fl-istess Stat 
Membru, għajr fejn l-eżerċizzju ta’ dan id-
dritt ikun jikkomprometti l-ekwilibriju 
ekonomiku ta’ kuntratt ta’ servizz 
pubbliku.

destinazzjoni li huma koperti minn kuntratt 
ta’ servizz pubbliku wieħed jew aktar 
b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fis-seħħ. It-tali limitazzjoni ma 
għandux ikollha l-effett li tnaqqas id-dritt li 
jittellgħu passiġġieri minn kwalunkwe 
stazzjon li jinsab fuq ir-rotta, inklużi 
stazzjonijiet li jinsabu fl-istess Stat 
Membru, għajr fejn l-eżerċizzju ta’ dan id-
dritt ikun jikkomprometti l-ekwilibriju 
ekonomiku ta’ kuntratt ta’ servizz 
pubbliku.

Or. en

Emenda 373
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw id-
dritt ta’ aċċess previst fl-Artikolu 10 dwar 
servizzi bejn post ta’ tluq u ta’ 
destinazzjoni li huma koperti minn kuntratt 
ta’ servizz pubbliku wieħed jew aktar 
b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fis-seħħ. It-tali limitazzjoni ma 
għandux ikollha l-effett li tnaqqas id-dritt li 
jittellgħu passiġġieri minn kwalunkwe 
stazzjon li jinsab fuq ir-rotta ta’ servizz 
internazzjonali u li jitniżżlu f’ieħor, inklużi 
stazzjonijiet li jinsabu fl-istess Stat 
Membru, għajr fejn l-eżerċizzju ta’ dan id-
dritt ikun jikkomprometti l-ekwilibriju 
ekonomiku ta’ kuntratt ta’ servizz 
pubbliku.

1. L-Istati Membri jew l-awtoritajiet lokali 
kompetenti li jistipulaw kuntratt ta’ 
servizz pubbliku, jistgħu jillimitaw id-dritt 
ta’ aċċess previst fl-Artikolu 10 dwar 
servizzi bejn post ta’ tluq u ta’ 
destinazzjoni li huma koperti minn kuntratt 
ta’ servizz pubbliku wieħed jew aktar 
b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fis-seħħ. It-tali limitazzjoni ma 
għandux ikollha l-effett li tnaqqas id-dritt li 
jittellgħu passiġġieri minn kwalunkwe 
stazzjon li jinsab fuq ir-rotta ta’ servizz 
internazzjonali u li jitniżżlu f’ieħor, inklużi 
stazzjonijiet li jinsabu fl-istess Stat 
Membru, għajr fejn l-eżerċizzju ta’ dan id-
dritt ikun jikkomprometti l-ekwilibriju 
soċjoekonomiku ta’ politika ta’ koeżjoni 
stabbilita f’kuntratt ta’ servizz pubbliku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-politika ta’ koeżjoni soċjali u l-għanijiet tat-trasport relatati, stipulati f’kuntratt ta’ servizz 
pubbliku, ma ġewx ikkunsidrati meta ttieħdu deċiżjonijiet dwar id-dritt ta’ aċċess jew id-dritt 
li jittellgħu passiġġieri.

Emenda 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw id-
dritt ta’ aċċess previst fl-Artikolu 10 dwar 
servizzi bejn post ta’ tluq u ta’ 
destinazzjoni li huma koperti minn kuntratt 
ta’ servizz pubbliku wieħed jew aktar 
b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fis-seħħ. It-tali limitazzjoni ma 
għandux ikollha l-effett li tnaqqas id-dritt li 
jittellgħu passiġġieri minn kwalunkwe 
stazzjon li jinsab fuq ir-rotta ta’ servizz 
internazzjonali u li jitniżżlu f’ieħor, inklużi 
stazzjonijiet li jinsabu fl-istess Stat 
Membru, għajr fejn l-eżerċizzju ta’ dan id-
dritt ikun jikkomprometti l-ekwilibriju 
ekonomiku ta’ kuntratt ta’ servizz 
pubbliku.

1. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw id-
dritt ta’ aċċess previst fl-Artikolu 10 dwar 
servizzi bejn post ta’ tluq u ta’ 
destinazzjoni li huma koperti minn kuntratt 
ta’ servizz pubbliku wieħed jew aktar 
b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fis-seħħ. It-tali limitazzjoni ma 
għandux ikollha l-effett li tnaqqas id-dritt li 
jittellgħu passiġġieri minn kwalunkwe 
stazzjon li jinsab fuq ir-rotta ta’ servizz 
internazzjonali u li jitniżżlu f’ieħor, inklużi 
stazzjonijiet li jinsabu fl-istess Stat 
Membru jew fuq ir-rotta ta’ servizz 
nazzjonali, għajr fejn l-eżerċizzju ta’ dan 
id-dritt ikun jikkomprometti l-ekwilibriju 
ekonomiku tas-servizzi koperti minn
kuntratt ta’ servizz pubbliku.

Or. it

Emenda 375
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-kundizzjonijiet tal-aċċess għall-
infrastruttura ferrovjarja m’għandhomx 
iwasslu għal sitwazzjoni fejn ikun 



PE467.166v01-00 144/192 AM\870642MT.doc

MT

impossibbli li l-passiġġieri jiksbu 
informazzjoni dwar, jew li jixtru biljett 
għal, ivvjaġġar minn post għall-ieħor, 
irrispettivament min-numru ta’ operaturi 
tat-trasport ferrovjarju li jkunu qed 
jipprovdu, totalment jew parzjalment, is-
servizzi tat-trasport tal-passiġġieri bejn 
dawn iż-żewġ postijiet.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet tal-aċċess għall-infrastruttura ferrovjarja m’għandhomx iwasslu għal 
sitwazzjoni fejn ikun impossibbli li l-passiġġieri jiksbu informazzjoni dwar, jew li jixtru biljett 
għal, ivvjaġġar minn post għall-ieħor, irrispettivament min-numru ta’ operaturi tat-trasport 
ferrovjarju li jkunu qed jipprovdu, totalment jew parzjalment, is-servizzi tat-trasport tal-
passiġġieri bejn dawn iż-żewġ postijiet.

Emenda 376
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-ekwilibriju ekonomiku ta’ kuntratt 
ta’ servizz pubbliku jkunx kompromess 
għandu jkun determinat mill-korp jew 
korpi regolatorju/i rilevanti msemmija fl-
Artikolu 55 abbażi ta’ analiżi ekonomika 
oġġettiva u abbażi ta’ kriterji determinati 
minn qabel, wara talba minn kwalunkwe 
entità minn dawn li ġejjin:

Jekk l-iskema ġenerali ta’ kuntratt ta’ 
servizz pubbliku jkunx kompromess 
għandu jkun determinat mill-awtorità jew
awtoritajiet kompetenti regolatorju/i 
msemmija fl-Artikolu 55 abbażi ta’ analiżi 
ekonomika oġġettiva u abbażi ta’ kriterji 
determinati minn qabel, wara talba minn 
kwalunkwe entità minn dawn li ġejjin:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata prijorità lill-għażla tas-Servizzi ta’ Interess Ġenerali (SIĠ) u lill-għoti ta’ 
setgħat lir-rappreżentanti tal-utenti u tal-ħaddiema.

Emenda 377
Sabine Wils
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-ekwilibriju ekonomiku ta’ kuntratt 
ta’ servizz pubbliku jkunx kompromess 
għandu jkun determinat mill-korp jew 
korpi regolatorju/i rilevanti msemmija fl-
Artikolu 55 abbażi ta’ analiżi ekonomika 
oġġettiva u abbażi ta’ kriterji determinati 
minn qabel, wara talba minn kwalunkwe 
entità minn dawn li ġejjin:

Il-korp jew korpi regolatorju/i rilevanti 
msemmija fl-Artikolu 55 jistgħu jintalbu 
jieħdu deċiżjoni, f’każ ta’ tilwim, dwar 
deċiżjoni li tkun ittieħdet mill-awtorità, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 
abbażi ta’ analiżi ekonomika oġġettiva u 
abbażi ta’ kriterji determinati minn qabel, u
wara talba minn kwalunkwe entità minn 
dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korp regolatorju jintalab jintervieni biss f’każ ta’ tilwim.

Emenda 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-ekwilibriju ekonomiku ta’ kuntratt 
ta’ servizz pubbliku jkunx kompromess 
għandu jkun determinat mill-korp jew 
korpi regolatorju/i rilevanti msemmija fl-
Artikolu 55 abbażi ta’ analiżi ekonomika 
oġġettiva u abbażi ta’ kriterji determinati 
minn qabel, wara talba minn kwalunkwe 
entità minn dawn li ġejjin:

Jekk l-ekwilibriju ekonomiku tas-servizzi 
koperti minn kuntratt ta’ servizz pubbliku 
jkunx kompromess għandu jkun determinat 
mill-korp jew korpi regolatorju/i rilevanti 
msemmija fl-Artikolu 55 abbażi ta’ analiżi 
ekonomika oġġettiva u abbażi ta’ kriterji 
determinati minn qabel, wara talba minn 
kwalunkwe entità minn dawn li ġejjin:

Or. it

Emenda 379
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw 
lill-utenti u lill-persunal.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata prijorità lill-għażla tas-Servizzi ta’ Interess Ġenerali (SIĠ) u lill-għoti ta’ 
setgħat lir-rappreżentanti tal-utenti u tal-ħaddiema.

Emenda 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti u l-impriżi 
ferrovjarji li jipprovdu s-servizzi pubbliċi 
għandhom jipprovdu lill-korp jew korpi 
regolatorju/i rilevanti bl-informazzjoni 
meħtieġa b’mod raġonevoli biex tinlaħaq
deċiżjoni. Il-korp regolatorju għandu jqis l-
informazzjoni pprovduta, jikkonsulta l-
partijiet rilevanti kollha kif xieraq, u 
għandu jinforma lill-partijiet rilevanti 
bid-deċiżjoni raġunata tiegħu fi żmien 
determinat minn qabel u raġonevoli, u, fi 
kwalunkwe każ, fi żmien xahrejn minn 
meta jirċievi l-informazzjoni rilevanti 
kollha.

L-awtoritajiet kompetenti u l-impriżi 
ferrovjarji li jipprovdu s-servizzi pubbliċi 
għandhom jipprovdu lill-korp jew korpi 
regolatorju/i rilevanti bl-informazzjoni 
meħtieġa b’mod raġonevoli biex tintlaħaq
deċiżjoni. Il-korp regolatorju għandu jqis l-
informazzjoni pprovduta, jikkonsulta l-
partijiet rilevanti kollha kif xieraq, u 
għandu jinforma lill-partijiet rilevanti 
bid-deċiżjoni raġunata tiegħu fi żmien 
determinat minn qabel u raġonevoli, u, fi 
kwalunkwe każ, fi żmien 20 ġurnata minn 
meta ssir it-talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li l-kumpaniji ferrovjarji jirċievu deċiżjonijiet fil-ħin kemm dwar il-proċess tal-
applikazzjonijiet tagħhom kif ukoll dwar it-talbiet tagħhom għal arbitraġġ.

Emenda 381
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti u l-impriżi 
ferrovjarji li jipprovdu s-servizzi pubbliċi 
għandhom jipprovdu lill-korp jew korpi 
regolatorju/i rilevanti bl-informazzjoni 
meħtieġa b’mod raġonevoli biex tinlaħaq
deċiżjoni. Il-korp regolatorju għandu jqis l-
informazzjoni pprovduta, jikkonsulta l-
partijiet rilevanti kollha kif xieraq, u 
għandu jinforma lill-partijiet rilevanti 
bid-deċiżjoni raġunata tiegħu fi żmien 
determinat minn qabel u raġonevoli, u, fi 
kwalunkwe każ, fi żmien xahrejn minn 
meta jirċievi l-informazzjoni rilevanti 
kollha.

L-awtoritajiet kompetenti u l-impriżi 
ferrovjarji li jipprovdu s-servizzi pubbliċi 
għandhom jipprovdu lill-korp jew korpi 
regolatorju/i rilevanti bl-informazzjoni 
meħtieġa b’mod raġonevoli biex tintlaħaq
deċiżjoni. Il-korp regolatorju għandu jqis l-
informazzjoni pprovduta, jikkonsulta l-
partijiet rilevanti kollha kif xieraq, u 
għandu jinforma lill-partijiet rilevanti 
bid-deċiżjoni raġunata tiegħu, fi żmien 
ġimagħtejn minn meta jirċievi l-
informazzjoni rilevanti kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ ġimagħtejn għandu jkun l-aħjar mira.

Emenda 382
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti u l-impriżi 
ferrovjarji li jipprovdu s-servizzi pubbliċi
għandhom jipprovdu lill-korp jew korpi 
regolatorju/i rilevanti bl-informazzjoni 
meħtieġa b’mod raġonevoli biex tinlaħaq
deċiżjoni. Il-korp regolatorju għandu jqis l-
informazzjoni pprovduta, jikkonsulta l-
partijiet rilevanti kollha kif xieraq, u 
għandu jinforma lill-partijiet rilevanti bid-
deċiżjoni raġunata tiegħu fi żmien 
determinat minn qabel u raġonevoli, u, fi 
kwalunkwe każ, fi żmien xahrejn minn 

L-awtoritajiet kompetenti u l-impriżi 
ferrovjarji li jipprovdu s-servizzi pubbliċi 
għandhom jipprovdu lill-korp jew korpi 
regolatorju/i rilevanti bl-informazzjoni 
meħtieġa b’mod raġonevoli biex tintlaħaq
deċiżjoni. Il-korp regolatorju għandu jqis l-
informazzjoni pprovduta, jikkonsulta l-
partijiet rilevanti kollha kif xieraq, u 
għandu jinforma lill-partijiet rilevanti bid-
deċiżjoni raġunata tiegħu fi żmien 
determinat minn qabel u raġonevoli, u, fi 
kwalunkwe każ, fi żmien xahar minn meta 
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meta jirċievi l-informazzjoni rilevanti 
kollha.

jirċievi l-informazzjoni rilevanti kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ żmien li fih jieħu deċiżjonijiet, huwa kriterju essenzjali għal korp regolatorju 
effettiv. Għaldaqstant, id-deċiżjonijiet u, jekk ikun jeħtieġ, il-miżuri ta’ rimedju, għandhom 
jittieħdu fi żmien xahar.

Emenda 383
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti u l-impriżi 
ferrovjarji li jipprovdu s-servizzi pubbliċi 
għandhom jipprovdu lill-korp jew korpi 
regolatorju/i rilevanti bl-informazzjoni 
meħtieġa b’mod raġonevoli biex tinlaħaq
deċiżjoni. Il-korp regolatorju għandu jqis l-
informazzjoni pprovduta, jikkonsulta l-
partijiet rilevanti kollha kif xieraq, u 
għandu jinforma lill-partijiet rilevanti 
bid-deċiżjoni raġunata tiegħu fi żmien 
determinat minn qabel u raġonevoli, u, fi 
kwalunkwe każ, fi żmien xahrejn minn 
meta jirċievi l-informazzjoni rilevanti 
kollha.

L-awtoritajiet kompetenti u l-impriżi 
ferrovjarji li jipprovdu s-servizzi pubbliċi 
għandhom jipprovdu lill-korp jew korpi 
regolatorju/i rilevanti bl-informazzjoni 
kollha li jeħtieġu biex jieħdu d-deċiżjoni 
xierqa. Il-korp regolatorju għandu jqis l-
informazzjoni pprovduta, jikkonsulta l-
partijiet rilevanti kollha kif xieraq, u 
għandu jinforma lill-partijiet rilevanti 
bid-deċiżjoni raġunata tiegħu fi żmien 
determinat minn qabel u raġonevoli, u, fi 
kwalunkwe każ, fi żmien xahrejn minn 
meta jirċievi l-informazzjoni rilevanti 
kollha.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-teħid tad-deċiżjoni t-tajba jimplika li wieħed għandu l-informazzjoni kollha disponibbli.

Emenda 384
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
tal-proċedura u l-kriterji li għandhom jiġu 
segwiti biex jiġu applikati il-paragrafi 1, 2 
u 3 ta’ dan l-Artikolu. Dawk il-miżuri, 
mfassla biex jiżguraw l-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva b’kundizzjonijiet 
uniformi, għandhom jiġu adottati bħala 
atti ta’ implimentazzjoni skont 
l-Artikolu 63(3).

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni m’għandhiex tingħata mezzi inadegwati sabiex tittratta l-kwistjonijiet 
ferrovjarji nazzjonali.

Emenda 385
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
tal-proċedura u l-kriterji li għandhom jiġu 
segwiti biex jiġu applikati il-paragrafi 1, 2 
u 3 ta’ dan l-Artikolu. Dawk il-miżuri, 
mfassla biex jiżguraw l-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva b’kundizzjonijiet 
uniformi, għandhom jiġu adottati bħala 
atti ta’ implimentazzjoni skont 
l-Artikolu 63(3).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri u l-kriterji aġġornati biex tiġi implimentata d-direttiva attwali, għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-kodeċiżjoni.
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Emenda 386
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu wkoll jillimitaw 
id-dritt li jittellgħu u jitniżżlu passiġġieri fi 
stazzjonijiet fl-istess Stat Membru fuq ir-
rotta ta’ servizz internazzjonali tal-
passiġġieri fejn dritt esklussiv li jitwasslu 
passiġġieri bejn dawk l-istazzjonijiet ikun 
ingħata taħt kuntratt ta’ konċessjoni qabel 
l-4 ta’ Diċembru 2007 abbażi ta’ proċedura 
ta’ sejħa għall-offerti ġusta u kompetittiva 
u b’mod konformi mal-prinċipji 
rilevanti tal-liġi tal-Unjoni. Din il-
limitazzjoni tista’ tkompli tul iż-żmien 
oriġinali tal-kuntratt, jew għal 15-il sena, 
skont liema hu l-iqsar.

5. L-Istati Membri jistgħu wkoll jillimitaw 
id-dritt li jittellgħu u jitniżżlu passiġġieri fi 
stazzjonijiet fl-istess Stat Membru fejn dritt 
esklussiv li jitwasslu passiġġieri bejn dawk 
l-istazzjonijiet ikun ingħata taħt kuntratt 
ta’ konċessjoni qabel l-
4 ta’ Diċembru 2007 abbażi ta’ proċedura 
ta’ sejħa għall-offerti ġusta u kompetittiva 
u b’mod konformi mal-prinċipji 
rilevanti tal-liġi tal-Unjoni. Din il-
limitazzjoni tista’ tkompli tul iż-żmien 
oriġinali tal-kuntratt, jew għal 15-il sena, 
skont liema hu l-iqsar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa sabiex tiġi inkluża l-liberalizzazzjoni tas-suq nazzjonali tat-trasport tal-
passiġġieri. M’għandniex nistennew sakemm il-Kummissjoni Ewropea tressaq il-proposta 
tagħha fl-2012 iżda għandna ninkludu ftuħ ulterjuri għall-kompetizzjoni tas-suq Ewropew li 
huwa diġà inkluż fir-riformulazzjoni li għaddejja bħalissa.

Emenda 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu wkoll jillimitaw 
id-dritt li jittellgħu u jitniżżlu passiġġieri fi 
stazzjonijiet fl-istess Stat Membru fuq ir-
rotta ta’ servizz internazzjonali tal-
passiġġieri fejn dritt esklussiv li jitwasslu 

5. L-Istati Membri jistgħu wkoll jillimitaw 
id-dritt li jittellgħu u jitniżżlu passiġġieri fi 
stazzjonijiet fl-istess Stat Membru fuq ir-
rotta ta’ servizz internazzjonali u/jew 
nazzjonali tal-passiġġieri fejn dritt 
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passiġġieri bejn dawk l-istazzjonijiet ikun 
ingħata taħt kuntratt ta’ konċessjoni qabel 
l-4 ta’ Diċembru 2007 abbażi ta’ proċedura 
ta’ sejħa għall-offerti ġusta u kompetittiva 
u b’mod konformi mal-prinċipji 
rilevanti tal-liġi tal-Unjoni. Din il-
limitazzjoni tista’ tkompli tul iż-żmien 
oriġinali tal-kuntratt, jew għal 15-il sena, 
skont liema hu l-iqsar.

esklussiv li jitwasslu passiġġieri bejn dawk 
l-istazzjonijiet ikun ingħata taħt kuntratt 
ta’ konċessjoni qabel l-
4 ta’ Diċembru 2007 abbażi ta’ proċedura 
ta’ sejħa għall-offerti ġusta u kompetittiva 
u b’mod konformi mal-prinċipji 
rilevanti tal-liġi tal-Unjoni. Din il-
limitazzjoni tista’ tkompli tul iż-żmien 
oriġinali tal-kuntratt, jew għal 15-il sena, 
skont liema hu l-iqsar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li testendi l-ambitu tad-dispożizzjoni għas-servizzi tal-
passiġġieri nazzjonali.

Emenda 388
Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha titlob lill-
Aġenzija Ferrovjarja Ewropea biex 
tipprepara analiżi komparattiva tal-
iffissar tal-ammonti tal-imposti fl-Istati 
Membri sabiex jiġi stabbilit metodu 
uniformi ta’ kalkolu għall-iffissar tal-
ammont tal-imposti. 

Or. nl

Emenda 389
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-impriżi ferrovjarji għandhom, fuq 1. Il-maniġers tal-infrastruttura 
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bażi nondiskriminatorja, ikunu intitolati
għall-pakkett minimu ta’ aċċess 
stipulat fil-punt 1 tal-Anness III.

għandhom jagħtu, fuq bażi 
nondiskriminatorja, il-pakkett minimu ta’ 
aċċess stipulat fil-punt 1 tal-Anness III lill-
impriżi ferrovjarji.

Or. en

Emenda 390
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-impriżi ferrovjarji għandhom, fuq 
bażi nondiskriminatorja, ikunu intitolati
għall-pakkett minimu ta’ aċċess 
stipulat fil-punt 1 tal-Anness III.

1. Il-maniġers tal-infrastruttura 
għandhom jagħtu, fuq bażi 
nondiskriminatorja, l-aċċess għas-servizzi 
stipulat fl-Anness III lill-impriżi 
ferrovjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika siewa tat-test, sabiex jiġi enfasizzat l-ewwel pass li jippermetti l-aċċess, hija r-
responsabbiltà tal-maniġer tal-infrastruttura.

Emenda 391
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-impriżi ferrovjarji għandhom, fuq 
bażi nondiskriminatorja, ikunu intitolati
għall-pakkett minimu ta’ aċċess 
stipulat fil-punt 1 tal-Anness III.

1. Il-maniġers tal-infrastruttura 
għandhom jagħtu, fuq bażi 
nondiskriminatorja, il-pakkett minimu ta’ 
aċċess stipulat fil-punt 1 tal-Anness III lill-
impriżi ferrovjarji.

Or. en
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Emenda 392
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-impriżi ferrovjarji għandhom, fuq 
bażi nondiskriminatorja, ikunu intitolati 
għall-pakkett minimu ta’ aċċess stipulat 
fil-punt 1 tal-Anness III.

(1) L-operaturi tal-infrastruttura
għandhom, fuq bażi nondiskriminatorja, 
iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-impriżi
ferrovjarji, il-pakkett minimu ta’ aċċess 
stipulat fil-punt 1 tal-Anness III.

Or. de

Emenda 393
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, għandhom jingħataw mill-
operaturi kollha ta’ faċilitajiet ta’ 
servizz b’mod nondiskriminatorju

Is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, għandhom jingħataw mill-
operaturi kollha ta’ faċilitajiet ta’ 
servizz b’mod nondiskriminatorju u t-
talbiet minn impriżi ferrovjarji jistgħu 
jiġu rrifjutati biss jekk ikun hemm xi 
alternattivi vijabbli skont il-kundizzjonijiet 
tas-suq. Jekk is-servizzi ma jiġux offruti 
minn maniġer tal-infrastruttura wieħed, 
il-fornitur tal-“infrastruttura ewlenija” 
għandu juża l-isforzi kollha raġonevoli 
biex jiffaċilita l-forniment ta’ dawn is-
servizzi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tappoġġja l-obbligi tal-operaturi tal-faċilitajiet ta’ servizzi sakemm ikun hemm 
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id-deċiżjoni mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fir-rigward ta’ referenza mill-Kummissjoni.

Emenda 394
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, għandhom jingħataw mill-
operaturi kollha ta’ faċilitajiet ta’ 
servizz b’mod nondiskriminatorju

L-aċċess għas-servizzi speċifikati fil-
punt 2 tal-Anness III, u l-użu tagħhom,
għandhom jingħataw mill-operaturi kollha 
ta’ faċilitajiet ta’ servizz b’mod 
nondiskriminatorju, sakemm dawn is-
servizzi jitqiesu bħala faċilitajiet essenzjali 
skont l-Artikolu 3 (21a ġdid).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat, b’mod nondiskriminatorju, l-aċċess għall-binarji sabiex jintużaw il-
faċilitajiet essenzjali.

Emenda 395
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, għandhom jingħataw mill-
operaturi kollha ta’ faċilitajiet ta’ 
servizz b’mod nondiskriminatorju.

L-operaturi ta’ faċilitajiet ta’ servizz 
għandhom jagħtu, lill-impriżi ferrovjarji, 
is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, b’mod nondiskriminatorju.

Or. en

Emenda 396
Sabine Wils
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, għandhom jingħataw mill-
operaturi kollha ta’ faċilitajiet ta’ 
servizz b’mod nondiskriminatorju.

L-operaturi ferrovjarji li jagħtu faċilitajiet 
ta’ servizzi msemmija fl-Anness III lill-
impriżi ferrovjarji, jistgħu jiġu ssorveljati 
f’tali attività mill-korp regolatorju sabiex 
jiġi evitat tilwim jew dewmien mingħajr 
raġuni valida; sabiex jiżgura t-
trasparenza sħiħa u l-aċċess ġust għall-
faċilitajiet tiegħu, l-operatur ferrovjarju 
kkonċernat, irrispettivament mill-
proprjetà tiegħu jew mill-appartenenza 
tiegħu fi grupp ferrovjarju integrat, 
għandu jkun obbligat li juri kontijiet 
separati għal kull faċilità ta’ servizz li 
joffri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-faċilitajiet ta’ servizz u d-disponibbiltà tagħhom huma essenzjali biex l-impriżi 
ferrovjarji jkunu jistgħu joperaw u, biex tiġi żgurata t-trasparenza, il-fornituri ta’ servizz 
ferrovjarju għandhom juru kontijiet separati, mingħajr ma jippreġudikaw l-appartenenza 
tagħhom fi grupp integrat, irrispettivament mill-proprjetà tagħhom.

Emenda 397
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, għandhom jingħataw mill-
operaturi kollha ta’ faċilitajiet ta’ 
servizz b’mod nondiskriminatorju.

L-operaturi tal-faċilitajiet ta’ servizz 
għandhom jagħtu lill-impriżi ferrovjarji, 
is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, b’mod nondiskriminatorju taħt 
il-kontroll tal-korp regolatorju.

Or. en



PE467.166v01-00 156/192 AM\870642MT.doc

MT

Emenda 398
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, għandhom jingħataw mill-
operaturi kollha ta’ faċilitajiet ta’ servizz 
b’mod nondiskriminatorju.

Is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, għandhom jingħataw mill-
operaturi ta’ faċilitajiet ta’ servizz b’mod 
nondiskriminatorju fir-rigward tal-impriżi 
ferrovjarji, taħt il-monitoraġġ tal-korp 
regolatorju.

Or. de

Emenda 399
Debora Serracchiani

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, għandhom jingħataw mill-
operaturi kollha ta’ faċilitajiet ta’ 
servizz b’mod nondiskriminatorju.

L-aċċess għall-binarji tas-
servizzi msemmija fil-punt 2 tal-Anness III, 
u l-użu tagħhom, għandhom jingħataw 
mill-operaturi kollha ta’ faċilitajiet ta’ 
servizz b’mod nondiskriminatorju.

Or. en

Emenda 400
Mathieu Grosch

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, għandhom jingħataw mill-
operaturi kollha ta’ faċilitajiet ta’ 

Is-servizzi msemmija fil-punt 2 tal-
Anness III, għandhom jingħataw mill-
operaturi kollha ta’ faċilitajiet ta’ 
servizz b’mod nondiskriminatorju, 
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servizz b’mod nondiskriminatorju. minħabba li, skont il-punt (21a) (ġdid) tal-
Artikolu 3, dawn huma faċilitajiet 
essenzjali.

Or. en

Emenda 401
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizzi 
jkun ta’ korp jew ditta li hija wkoll attiva 
u li għandha pożizzjoni dominanti f’tal-
anqas wieħed mis-swieq tas-servizzi tat-
trasport ferrovjarju li għalih qed tintuża’ 
l-faċilità, l-operatur għandu jkun 
organizzat b’tali mod li jkun indipendenti 
minn dan il-korp jew din id-ditta, 
f’termini legali, organizzattivi u ta’ tat-
teħid ta’ deċiżjonijiet.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu 1 tal-paragrafu 2, dan il-paragrafu huwa żejjed

Emenda 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizzi 
jkun ta’ korp jew ditta li hija wkoll attiva 
u li għandha pożizzjoni dominanti f’tal-
anqas wieħed mis-swieq tas-servizzi tat-
trasport ferrovjarju li għalih qed tintuża’ 
l-faċilità, l-operatur għandu jkun 

L-operaturi tal-faċilità tas-servizzi 
għandhom iżommu kontijiet separati għal 
kull kategorija tal-faċilitajiet ta’ servizz 
imsemmija fil-punt 2 tal-Anness III.
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organizzat b’tali mod li jkun indipendenti 
minn dan il-korp jew din id-ditta, 
f’termini legali, organizzattivi u ta’ tat-
teħid ta’ deċiżjonijiet.

Or. en

Emenda 403
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizzi jkun 
ta’ korp jew ditta li hija wkoll attiva u li 
għandha pożizzjoni dominanti f’tal-anqas 
wieħed mis-swieq tas-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju li għalih qed tintuża’ l-faċilità, 
l-operatur għandu jkun organizzat b’tali 
mod li jkun indipendenti minn dan il-korp 
jew din id-ditta, f’termini legali, 
organizzattivi u ta’ tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet.

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizzi jkun 
ta’ korp jew ditta li hija wkoll attiva u li 
għandha pożizzjoni dominanti f’tal-anqas 
wieħed mis-swieq tas-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju li għalih qed tintuża’ l-faċilità, 
l-operatur għandu jkun organizzat b’tali 
mod li tiġi żgurata trasparenza sħiħa u 
aċċess nondiskriminatorju għall-għoti ta’ 
aċċess u l-użu ta’ dawn is-servizzi. Din l-
indipendenza m’għandhiex tinvolvi l-
istabbiliment ta’ korp separat għall-
faċilitajiet tas-servizzi. Il-korp regolatorju 
nazzjonali kompetenti għandu jiċċekkja l-
kundizzjonijiet tal-aċċess.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni sħiħa tas-servizzi tat-trasport ma twassalx għal kompetizzjoni ġusta bejn 
dawn l-attivitajiet. Din tirriżulta fi spejjeż organizzazzjonali addizzjonali, aktar burokrazija u 
piżijiet aministrattivi akbar. Is-setgħat tal-korpi regolatorji nazzjonali rispettivi għandhom 
jissaħħu sabiex ikunu jistgħu jiċċekkjaw li d-deċiżjonijiet jittieħdu b’mod trasparenti u li ma 
jkunx hemm prattiki diskriminatorji.

Emenda 404
Juozas Imbrasas
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizzi
jkun ta’ korp jew ditta li hija wkoll attiva 
u li għandha pożizzjoni dominanti f’tal-
anqas wieħed mis-swieq tas-servizzi tat-
trasport ferrovjarju li għalih qed tintuża’ 
l-faċilità, l-operatur għandu jkun 
organizzat b’tali mod li jkun indipendenti 
minn dan il-korp jew din id-ditta, 
f’termini legali, organizzattivi u ta’ tat-
teħid ta’ deċiżjonijiet.

Biex jiġu żgurati t-trasparenza sħiħa u n-
nondiskriminazzjoni tal-aċċess għall-
faċilitajiet tas-servizzi msemmija fil-punt 
2 tal-Anness III u tal-għoti ta’ servizzi 
f’dawn il-faċilitajiet, l-operatur ta’ tali 
faċilità ta’ servizzi għandu jkollu kontijiet 
separati għall-faċilitajiet ta’ servizz 
ikkonċernati

Or. en

Emenda 405
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizzi 
jkun ta’ korp jew ditta li hija wkoll attiva u 
li għandha pożizzjoni dominanti f’tal-
anqas wieħed mis-swieq tas-servizzi tat-
trasport ferrovjarju li għalih qed tintuża’ l-
faċilità, l-operatur għandu jkun 
organizzat b’tali mod li jkun indipendenti 
minn dan il-korp jew din id-ditta, f’termini 
legali, organizzattivi u ta’ tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet.

Biex jiġu żgurati t-trasparenza sħiħa u n-
nondiskriminazzjoni tal-aċċess għall-
faċilitajiet ta’ servizz imsemmija fil-punti 
(a), (b), (c), (e) u (g) tal-punt 2 tal-Anness 
III u tal-għoti ta’ servizzi f’dawn il-
faċilitajiet fejn l-operatur ta’ tali faċilità 
tas-servizzi taqa’ taħt il-kontroll dirett jew 
indirett ta’ korp jew ditta li hija wkoll 
attiva u li għandha pożizzjoni dominanti 
fis-swieq tas-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju nazzjonali li għalih qed tintuża’ 
l-faċilità, l-operaturi ta’ dawn il-faċilitajiet 
ta’ servizz għandhom ikunu organizzati 
b’tali mod li jkunu indipendenti minn dan 
il-korp jew din id-ditta. Tali indipendenza 
m’għandhiex timplika r-rekwiżit li jiġi 
stabbilit korp jew ditta separata għall-
faċilitajiet ta’ servizz.

Or. en
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Emenda 406
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizzi 
jkun ta’ korp jew ditta li hija wkoll attiva 
u li għandha pożizzjoni dominanti f’tal-
anqas wieħed mis-swieq tas-servizzi tat-
trasport ferrovjarju li għalih qed tintuża’
l-faċilità, l-operatur għandu jkun 
organizzat b’tali mod li jkun indipendenti 
minn dan il-korp jew din id-ditta, 
f’termini legali, organizzattivi u ta’ tat-
teħid ta’ deċiżjonijiet.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Se titnaqqas ir-rieda ta’ investiment fil-faċilitajiet ta’ servizz. Il-fondatur/l-operatur tal-
faċilità m’għadx għandu l-garanzija li jkun jista’ jkopri l-ħtiġijiet tiegħu stess peress li huwa 
inevitabbli li persuni terzi, li l-kunċett intraprenditorju tagħhom huwa la jista’ jkun jafu u 
lanqas jantiċipah, jingħataw aċċess b’kundizzjonijiet simili u jeħdulu l-kapaċitajiet. Min-naħa 
l-oħra, ir-riskju intraprenditorju tal-faċilità tas-servizzi jiġi impost fuq l-operatur. Ir-regoli 
jiskoraġġixxu l-investimenti u jikkostitwixxu ndħil sproporzjonat fi drittijiet tal-proprjetà.

Emenda 407
Carlo Fidanza

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizzi jkun 
ta’ korp jew ditta li hija wkoll attiva u li 
għandha pożizzjoni dominanti f’tal-anqas 
wieħed mis-swieq tas-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju li għalih qed tintuża’ l-faċilità, 
l-operatur għandu jkun organizzat b’tali 
mod li jkun indipendenti minn dan il-korp 

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizzi jkun 
ta’ impriża ferrovjarja li hija wkoll attiva u 
li għandha pożizzjoni dominanti f’tal-anqas 
wieħed mis-swieq tas-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju li għalih qed tintuża’ l-faċilità, 
l-operatur għandu jkun organizzat b’tali 
mod li jkun indipendenti minn din l-
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jew din id-ditta, f’termini legali, 
organizzattivi u ta’ tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet.

impriża ferrovjarja, f’termini legali, 
organizzattivi u ta’ tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprovdi li r-rekwiżiti ta’ indipendenza organizzazzjonali tal-operaturi tas-servizzi 
jiġu applikati għall-impriżi ferrovjarji peress li r-rekwiżiti ta’ indipendenza, li l-maniġers tal-
infrastruttura huma diġà mistennija li jissodisfaw, jiżguraw ukoll dawk relatati mal-
faċilitajiet.

Emenda 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-
operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’ 
alternattiva vijabbli.

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu miċħuda biss jekk l-eċċess fil-
kapaċità ma jkunx biżżejjed biex ikun 
possibbli li jiġu sodisfati dawn ir-rekwiżiti 
għall-aċċess. L-operatur tal-faċilità ta’ 
servizz għandu jagħti ġustifikazzjoni u 
prova għan-nuqqas tal-eċċess fil-kapaċità 
disponibbli. F’każ li jkun hemm kunflitt, 
l-applikant jista’ jappella ċ-ċaħda ta’ 
aċċess quddiem il-korp regolatorju.

Or. en

Emenda 409
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
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jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-
operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’ 
alternattiva vijabbli.

għandhom jingħataw tweġiba f’limitu ta’ 
żmien fiss stabbilit mill-korp regolatorju 
nazzjonali u jistgħu jiġu miċħuda biss jekk 
jeżistu alternattivi vijabbli li 
jippermettulhom iħaddmu s-servizz 
tat-trasport tal-merkanzija jew tal-
passiġġieri kkonċernat fuq l-istess rotta 
b’kundizzjonijiet ekonomikament 
aċċettabbli. Huwa l-operatur tal-faċilità tas-
servizz li jrid iġorr il-piż li tiġi ppruvata l-
eżistenza ta’ alternattiva vijabbli.

Or. en

Emenda 410
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-
operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’ 
alternattiva vijabbli.

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
definit fl-Artikolu 3(2) jistgħu jiġu 
miċħuda biss jekk jeżistu alternattivi 
vijabbli skont il-kundizzjonijiet tas-suq 
jew jekk wara riferiment u eżami, ir-
regolatur imsemmi fl-Artikolu 55 
jikkunsidra li hemm raġuni valida għall-
operatur tas-servizz biex jirrifjuta l-aċċess 
għas-servizz mitlub. Jekk l-operatur 
jikkontesta d-deċiżjoni mill-awtorità 
regolatorja, għandu d-dritt li jipprovdi r-
raġunijiet tiegħu għar-rifjut tal-aċċess.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni mhux ċara biżżejjed fid-definizzjoni tal-faċilitajiet essenzjali. L-
irwol tar-regolatur meta jiġi rifjutat l-aċċess għandu wkoll jiġi definit b’mod aktar ċar.
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Emenda 411
Hubert Pirker

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-
operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’
alternattiva vijabbli.

Talba li ssir minn impriża ferrovjarja
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz tista’ 
tiġi miċħuda biss jekk jeżistu alternattivi 
vijabbli li jippermettulha tħaddem is-
servizz tat-trasport tal-merkanzija jew tal-
passiġġieri kkonċernat fuq l-istess rotta 
b’kundizzjonijiet ekonomikament 
aċċettabbli. Meta talba tiġi miċħuda, l-
operatur tal-faċilità tas-servizz ikun 
obbligat li jiġġustifika r-raġunijiet taċ-
ċaħda quddiem min ikun ressaq it-talba u 
quddiem il-korp regolatorju. Il-korp 
regolatorju jeżamina r-raġunijiet taċ-
ċaħda u tieħu miżuri ta’ rimedju fejn 
meħtieġ. Rigward id-deċiżjoni tal-korp 
regolatorju japplika l-Artikolu 56(5.2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa l-korp regolatorju li huwa obbligat li jeżamina r-raġunijiet taċ-ċaħda u li jintervieni 
fejn meħtieġ.

Emenda 412
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu miċħuda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettu lill-
impriżi ferrovjarji li japplikaw, iħaddmu s-
servizz tat-trasport tal-merkanzija jew tal-
passiġġieri kkonċernat fuq l-istess rotot jew 
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ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-
operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’ 
alternattiva vijabbli.

fuq rotot alternattivi b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Dan 
m’għandux jobbliga lill-operatur tal-
faċilità ta’ servizz biex jinvesti sabiex 
jakkomoda t-talbiet kollha li jsiru mill-
impriżi ferrovjarji. Huwa l-korp 
regolatorju li jrid iġorr il-piż li tiġi 
ppruvata l-eżistenza ta’ alternattiva 
vijabbli. Il-fornitur tas-servizz għandu 
jintalab jagħti ġustifikazzjoni għal 
kwalunkwe ċaħda tal-aċċess għall-faċilità 
tiegħu jew għall-forniment tas-servizz 
ikkonċernat.

Or. en

Emenda 413
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-
operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’ 
alternattiva vijabbli.

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettu lill-
impriżi ferrovjarji li japplikaw, iħaddmu s-
servizz tat-trasport tal-merkanzija jew tal-
passiġġieri kkonċernat fuq l-istess rotta jew 
rotta alternattiva b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Dan 
m’għandux jobbliga lill-operatur 
ferrovjarji tal-faċilità ta’ servizz biex 
jinvesti sabiex jakkomoda t-talbiet kollha 
li jsiru mill-impriżi ferrovjarji. Huwa l-
korp regolatorju li jrid iġorr il-piż li tiġi 
ppruvata l-eżistenza ta’ alternattiva vijabbli
u għalhekk jevita t-tilwim u d-dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ li l-operatur ferrovjarju li jimmaniġġja l-faċilitajiet tas-servizz mitluba jiċħad l-aċċess, 
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huwa l-korp regolatorju li jrid iġorr il-piż li jsib u jissuġġerixxi li jintużaw rotot alternattivi li 
huma ekonomikament vijabbli.

Emenda 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-
operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’ 
alternattiva vijabbli.

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu miċħuda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Fil-każijiet ta’ 
tilwim, il-korp regolatorju msemmi fl-
Artikolu għandu jieħu deċiżjoni  abbażi 
tal- informazzjoni ppreżentata miż-żewġ 
partijiet. L-operatur tal-faċilità tas-servizz
għandu, f’kull każ, jagħti r-raġunijiet 
għad-deċiżjoni tiegħu li ma jagħtix l-
aċċess.

Or. fr

Emenda 415
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu miċħuda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
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operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’ 
alternattiva vijabbli.

ekonomikament aċċettabbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Se titnaqqas ir-rieda ta’ investiment fil-faċilitajiet ta’ servizz. Il-fondatur/l-operatur tal-
faċilità m’għadx għandu l-garanzija li jkun jista’ jkopri l-ħtiġijiet tiegħu stess peress li huwa 
inevitabbli li persuni terzi, li l-kunċett intraprenditorju tagħhom huwa la jista’ jkun jafu u 
lanqas jantiċipah, jingħataw aċċess b’kundizzjonijiet simili u jeħdulu l-kapaċitajiet. Min-naħa 
l-oħra, ir-riskju intraprenditorju tal-faċilità tas-servizzi jiġi impost fuq l-operatur. Ir-regoli
jiskoraġġixxu l-investimenti u jikkostitwixxu ndħil sproporzjonat fi drittijiet tal-proprjetà.

Emenda 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-
operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’ 
alternattiva vijabbli.

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu miċħuda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Meta jiġi 
rifjutat l-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
tiegħu, l-operatur tal-faċilità tas-servizz
għandu jkun jeħtieġ li jiġġustifika r-rifjut 
tiegħu bil-miktub.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Operatur tal-faċilità tas-servizz, li jirrifjuta l-aċċess għal faċilità li huwa stess jimmaniġġja, 
ma jistax jintalab jagħti prova tal-eżistenza ta’ alternattiva ekonomikament u tekinkament 
vijabbli, għal liema l-applikant jista’ jaqleb mingħajr żieda materjali fl-ispejjeż tiegħu, għax 
l-operatur ma jkunx jafx dwar il-faċilitajiet immaniġġjati minn operaturi oħra.
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Emenda 417
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-
operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’ 
alternattiva vijabbli.

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu miċħuda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-
operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’ 
alternattiva vijabbli. Bil-faċilitajiet tas-
servizz wieħed għandu jifhem il-ħwienet 
tax-xogħol, il-faċilitajiet ta’ 
manutenzjoni, l-apparat u l-binarji 
ddedikati neċessarji, is-sidings tal-ħażna, 
it-tagħbien u l-ħatt għall-operat tal-
faċilitajiet ta’ manutenzjoni u t-
trasferiment lejhom kif ukoll it-terminali 
u l-istazzjonijiet tat-tqassim privati.

Or. de

Emenda 418
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għal u l-għoti ta’ servizzi,
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettu lill-
impriżi ferrovjarji li japplikaw, iħaddmu s-
servizz tat-trasport tal-merkanzija jew tal-
passiġġieri kkonċernat fuq l-istess rotot jew 
rotot alternattivi b’kundizzjonijiet 
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operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’ 
alternattiva vijabbli.

ekonomikament aċċettabbli. Dan 
m’għandux jobbliga lill-operatur tal-
faċilità ta’ servizz biex jinvesti sabiex 
jakkomoda t-talbiet kollha li jsiru mill-
impriżi ferrovjarji. Huwa l-korp 
regolatorju li jrid iġorr il-piż li tiġi 
ppruvata l-eżistenza ta’ alternattiva 
vijabbli. Il-fornitur tas-servizz għandu 
jintalab jagħti ġustifikazzjoni għal 
kwalunkwe ċaħda tal-aċċess għall-faċilità 
tiegħu jew għall-forniment tas-servizz 
ikkonċernat.

Or. en

Emenda 419
Mathieu Grosch

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu mċaħħda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli li jippermettulhom 
iħaddmu s-servizz tat-trasport tal-
merkanzija jew tal-passiġġieri kkonċernat 
fuq l-istess rotta b’kundizzjonijiet 
ekonomikament aċċettabbli. Huwa l-
operatur tal-faċilità tas-servizz li jrid iġorr 
il-piż li tiġi ppruvata l-eżistenza ta’ 
alternattiva vijabbli.

Talbiet li jsiru minn impriżi ferrovjarji 
għall-aċċess għall-faċilità tas-servizz 
jistgħu jiġu miċħuda biss jekk jeżistu 
alternattivi vijabbli u aċċettabbli li
jippermettulhom iħaddmu s-servizz 
tat-trasport tal-merkanzija jew tal-
passiġġieri kkonċernat fuq l-istess rotta 
b’kundizzjonijiet ekonomikament 
aċċettabbli. Huwa l-operatur tal-faċilità tas-
servizz li jrid iġorr il-piż li tiġi ppruvata l-
eżistenza ta’ alternattiva vijabbli.

Or. en

Emenda 420
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fornitur tas-servizz ferrovjarju li 
jħaddem il-faċilità għandu jintalab jagħti 
ġustifikazzjoni għal kull ċaħda ta’ aċċess 
għall-faċilità tiegħu jew għall-għoti tas-
servizz speċifiku kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa raġonevoli li tingħata ġustifikazzjoni xierqa minħabba li din tkun ta’ għajnuna fl-
investigazzjoni f’każ li tkun meħtieġa mill-korp regolatorju.

Emenda 421
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa biex jiżgura li parti xierqa 
mill-kapaċità tkun iddedikata lil impriżi 
ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux parti mill-
korp jew ditta li jkun jagħmel parti minnha 
l-operatur tal-faċilità. Madankollu 
faċilitajiet ta’ manutenzjoni u faċilitajiet 
tekniċi oħra mibnija ġodda li huma 
żviluppati għal rolling stock speċifiku ġdid 
jistgħu jiġu rriservati għall-użu ta’ impriża 
ferrovjarja waħda għal ħames snin mill-
bidu tat-tħaddim tagħhom.

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa biex jiżgura li parti xierqa 
mill-kapaċità tkun iddedikata lil impriżi 
ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux parti mill-
korp jew ditta li jkun jagħmel parti minnha 
l-operatur tal-faċilità. Madankollu 
faċilitajiet ta’ manutenzjoni u faċilitajiet 
tekniċi oħra mibnija ġodda li huma 
żviluppati għal rolling stock speċifiku ġdid 
jistgħu jiġu rriservati għall-użu ta’ impriża 
ferrovjarja waħda għal ħames snin mill-
bidu tat-tħaddim tagħhom. Jekk ma jkunx 
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possibbli li parti xierqa mill-kapaċità tkun 
iddedikata lil impriżi ferrovjarji oħrajn li 
ma jagħmlux parti mill-korp jew ditta li 
jkun jagħmel parti minnha l-operatur tal-
faċilità, il-korp regolatorju għandu jsib 
soluzzjonijiet alternattivi flimkien mal-
partijiet interessati kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ma jkunx possibbli li parti xierqa mill-kapaċità tkun iddedikata lil impriżi ferrovjarji 
oħrajn li ma jagħmlux parti mill-korp jew ditta li jkun jagħmel parti minnha l-operatur tal-
faċilità, il-korp regolatorju għandu jsib soluzzjonijiet alternattivi flimkien mal-partijiet 
interessati kkonċernati.

Emenda 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa biex jiżgura li parti xierqa 
mill-kapaċità tkun iddedikata lil impriżi 
ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux parti 
mill-korp jew ditta li jkun jagħmel parti 
minnha l-operatur tal-faċilità. 
Madankollu faċilitajiet ta’ manutenzjoni 
u faċilitajiet tekniċi oħra mibnija ġodda li 
huma żviluppati għal rolling stock 
speċifiku ġdid jistgħu jiġu rriservati għall-
użu ta’ impriża ferrovjarja waħda għal 

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jagħmel użu minn 
kwalunkwe eċċess fil-kapaċità eżistenti 
biex jissodisfa t-talbiet għall-aċċess.
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ħames snin mill-bidu tat-tħaddim 
tagħhom.

Or. en

Emenda 423
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa biex jiżgura li parti xierqa 
mill-kapaċità tkun iddedikata lil impriżi 
ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux parti mill-
korp jew ditta li jkun jagħmel parti minnha 
l-operatur tal-faċilità. Madankollu 
faċilitajiet ta’ manutenzjoni u faċilitajiet 
tekniċi oħra mibnija ġodda li huma 
żviluppati għal rolling stock speċifiku ġdid 
jistgħu jiġu rriservati għall-użu ta’ impriża 
ferrovjarja waħda għal ħames snin mill-
bidu tat-tħaddim tagħhom.

Fejn l-operatur ta’ din il-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa biex jiċċekkja jekk it-talba 
ġietx miċħuda mingħajr l-ebda raġuni 
valida u jekk dan ikun minnu, jiżgura li 
parti xierqa mill-kapaċità tkun iddedikata 
lil impriżi ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux 
parti mill-korp jew ditta li jkun jagħmel 
parti minnha l-operatur tal-faċilità. 
Madankollu, jekk faċilitajiet ġodda ta’ 
manutenzjoni u faċilitajiet tekniċi oħra jiġu
żviluppati għal rolling stock speċifiku ġdid 
bħala parti mill-kuntratt ta’ servizz 
pubbliku skont ir-Regolament (KE) Nru 
1370/2007, l-użu prijoritarju ta’ dawn 
jista’ jiġi riservat għall-operatur 
kuntrattwali għad-durata tal-kuntratt, 
peress li dan huwa meħtieġ għad-
dispożizzjoni ta’servizz pubbliku. 
F’każijiet oħra, dawn il-faċilitajiet jistgħu 
jiġu rriservati għall-użu ta’ impriża 
ferrovjarja waħda għal għaxar snin mill-
bidu tat-tħaddim tagħhom. Madankollu, il-
kapaċità żejda kollha għandha tkun 
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aċċessibbli għall-operaturi ferrovjarji l-
oħra kollha, suġġett għal kontroll mill-
korp regolatorju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-korp regolatorju għandu jiċċekkja l-validità tar-raġunijiet mogħtija għaċ-ċaħda tal-aċċess 
għas-servizzi. Jekk ma jkunx hemm raġunijiet aċċettabbli, jista’ jiġi ordnat li l-applikant 
jingħata aċċess għal dawn is-servizzi. Sabiex jiġu evitati ostakoli artifiċjali imposti fuq 
operaturi ġodda, il-kapaċità żejda għandha tkun aċċessibbli għall-operaturi kollha.

Emenda 424
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa biex jiżgura li parti xierqa 
mill-kapaċità tkun iddedikata lil impriżi 
ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux parti 
mill-korp jew ditta li jkun jagħmel parti 
minnha l-operatur tal-faċilità. 
Madankollu faċilitajiet ta’ manutenzjoni 
u faċilitajiet tekniċi oħra mibnija ġodda li 
huma żviluppati għal rolling stock 
speċifiku ġdid jistgħu jiġu rriservati għall-
użu ta’ impriża ferrovjarja waħda għal 
ħames snin mill-bidu tat-tħaddim 
tagħhom.

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa.

Or. en
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Emenda 425
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa biex jiżgura li parti xierqa 
mill-kapaċità tkun iddedikata lil impriżi 
ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux parti 
mill-korp jew ditta li jkun jagħmel parti 
minnha l-operatur tal-faċilità. 
Madankollu faċilitajiet ta’ manutenzjoni 
u faċilitajiet tekniċi oħra mibnija ġodda li 
huma żviluppati għal rolling stock 
speċifiku ġdid jistgħu jiġu rriservati għall-
użu ta’ impriża ferrovjarja waħda għal 
ħames snin mill-bidu tat-tħaddim 
tagħhom.

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni li jkollu l-korp regolatorju u li tiġi inkluża fid-dikjarazzjoni dwar in-netwerk 
huma biżżejjed biex tinstab soluzzjoni.

Emenda 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa biex jiżgura li parti xierqa 
mill-kapaċità tkun iddedikata lil impriżi 
ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux parti mill-
korp jew ditta li jkun jagħmel parti minnha 
l-operatur tal-faċilità. Madankollu 
faċilitajiet ta’ manutenzjoni u faċilitajiet 
tekniċi oħra mibnija ġodda li huma 
żviluppati għal rolling stock speċifiku ġdid 
jistgħu jiġu rriservati għall-użu ta’ impriża 
ferrovjarja waħda għal ħames snin mill-
bidu tat-tħaddim tagħhom.

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, jivvaluta jekk l-
impjant huwiex essenzjali għall-forniment 
tas-servizz tat-trasporti u jekk ikun 
meħtieġ, għandu, fuq inizjattiva tiegħu 
stess jew abbażi ta’ lment, jieħu azzjoni 
xierqa biex jiddetermina jekk talba tkunx 
ġiet miċħuda b’mod mhux raġonevoli u, 
f’dan il-każ, jiżgura li parti xierqa mill-
kapaċità, li tista’ tkun disponibbli, tkun 
iddedikata lil impriżi ferrovjarji oħrajn li 
ma jagħmlux parti mill-korp jew ditta li 
jkun jagħmel parti minnha l-operatur tal-
faċilità. Madankollu faċilitajiet ta’ 
manutenzjoni u faċilitajiet tekniċi oħra 
mibnija ġodda li huma żviluppati għal 
rolling stock speċifiku ġdid jistgħu jiġu 
rriservati għall-użu ta’ impriża ferrovjarja 
waħda għal ħames snin mill-bidu tat-
tħaddim tagħhom.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprovdi li l-korp regolatorju għandu jivvaluta jekk l-impjant jippreżentax element 
essenzjali għall-eżerċizzju tal-attività tat-trasport u jivverifika jekk iċ-ċaħda tat-talba għal 
użu hijiex iġġustifikata.

Emenda 427
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi fl-
Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva tiegħu 
stess jew abbażi ta’ lment, jieħu azzjoni 
xierqa biex jiżgura li parti xierqa mill-
kapaċità tkun iddedikata lil impriżi 
ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux parti mill-
korp jew ditta li jkun jagħmel parti minnha 
l-operatur tal-faċilità. Madankollu 
faċilitajiet ta’ manutenzjoni u faċilitajiet 
tekniċi oħra mibnija ġodda li huma 
żviluppati għal rolling stock speċifiku ġdid 
jistgħu jiġu rriservati għall-użu ta’ impriża 
ferrovjarja waħda għal ħames snin mill-
bidu tat-tħaddim tagħhom.

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi fl-
Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva tiegħu 
stess jew abbażi ta’ lment, jieħu azzjoni 
xierqa biex jeżamina jekk it-talba tkunx 
ġiet miċħuda b’mod mhux ġustifikat. Jekk 
dan ikun il-każ, għandu jiżgura li parti 
xierqa mill-kapaċità tkun iddedikata lil 
impriżi ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux 
parti mill-korp jew ditta li jkun jagħmel 
parti minnha l-operatur tal-faċilità. 
Madankollu faċilitajiet ta’ manutenzjoni u 
faċilitajiet tekniċi oħra mibnija ġodda li 
huma żviluppati għal rolling stock 
speċifiku ġdid jistgħu jiġu rriservati għall-
użu ta’ impriża ferrovjarja waħda għal 
ħames snin mill-bidu tat-tħaddim tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Se titnaqqas ir-rieda ta’ investiment fil-faċilitajiet ta’ servizz. Il-fondatur/l-operatur tal-
faċilità m’għadx għandu l-garanzija li jkun jista’ jkopri l-ħtiġijiet tiegħu stess peress li huwa 
inevitabbli li persuni terzi, li l-kunċett intraprenditorju tagħhom huwa la jista’ jkun jafu u 
lanqas jantiċipah, jingħataw aċċess b’kundizzjonijiet simili u jeħdulu l-kapaċitajiet. Min-naħa
l-oħra, ir-riskju intraprenditorju tal-faċilità tas-servizzi jiġi impost fuq l-operatur. Ir-regoli 
jiskoraġġixxu l-investimenti u jikkostitwixxu ndħil sproporzjonat fi drittijiet tal-proprjetà.

Emenda 428
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa biex jiżgura li parti xierqa 
mill-kapaċità tkun iddedikata lil impriżi 
ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux parti 
mill-korp jew ditta li jkun jagħmel parti 
minnha l-operatur tal-faċilità. 
Madankollu faċilitajiet ta’ manutenzjoni 
u faċilitajiet tekniċi oħra mibnija ġodda li 
huma żviluppati għal rolling stock 
speċifiku ġdid jistgħu jiġu rriservati għall-
użu ta’ impriża ferrovjarja waħda għal 
ħames snin mill-bidu tat-tħaddim 
tagħhom.

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa.

Or. en

Emenda 429
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
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fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa biex jiżgura li parti xierqa 
mill-kapaċità tkun iddedikata lil impriżi 
ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux parti mill-
korp jew ditta li jkun jagħmel parti minnha 
l-operatur tal-faċilità. Madankollu 
faċilitajiet ta’ manutenzjoni u faċilitajiet 
tekniċi oħra mibnija ġodda li huma 
żviluppati għal rolling stock speċifiku ġdid 
jistgħu jiġu rriservati għall-użu ta’ impriża 
ferrovjarja waħda għal ħames snin mill-
bidu tat-tħaddim tagħhom.

fl-Artikolu 55 għandu, abbażi ta’ lment, 
jieħu azzjoni xierqa biex jiżgura li parti 
xierqa mill-kapaċità tkun iddedikata lil 
impriżi ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux 
parti mill-korp jew ditta li jkun jagħmel 
parti minnha l-operatur tal-faċilità. 
Madankollu faċilitajiet ta’ manutenzjoni u 
faċilitajiet tekniċi oħra mibnija ġodda li 
huma żviluppati għal rolling stock 
speċifiku ġdid jistgħu jiġu rriservati għall-
użu ta’ impriża ferrovjarja waħda għal 
ħames snin mill-bidu tat-tħaddim tagħhom.

Or. nl

Emenda 430
Debora Serracchiani

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa biex jiżgura li parti xierqa 
mill-kapaċità tkun iddedikata lil impriżi 
ferrovjarji oħrajn li ma jagħmlux parti 
mill-korp jew ditta li jkun jagħmel parti 
minnha l-operatur tal-faċilità. 
Madankollu faċilitajiet ta’ manutenzjoni u 
faċilitajiet tekniċi oħra mibnija ġodda li 
huma żviluppati għal rolling stock 
speċifiku ġdid jistgħu jiġu rriservati għall-
użu ta’ impriża ferrovjarja waħda għal 
ħames snin mill-bidu tat-tħaddim tagħhom.

Fejn l-operatur tal-faċilità tas-servizz 
jiltaqa’ ma’ kunflitti bejn talbiet differenti, 
huwa għandu jipprova jqabbel flimkien it-
talbiet kollha bl-aqwa mod possibbli. Jekk 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva vijabbli 
disponibbli, u wieħed ma jkunx jista’ 
jakkomoda t-talbiet kollha għall-kapaċità 
tal-faċilità rilevanti abbażi tal-ħtiġijiet 
murija, il-korp regolatorju msemmi 
fl-Artikolu 55 għandu, fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew abbażi ta’ lment, jieħu 
azzjoni xierqa biex jevita kull tip ta’ 
diskriminazzjoni u/jew kundizzjonijiet li 
mhumiex indaqs biex tiġi żgurata t-
trasparenza. Madankollu faċilitajiet ta’ 
manutenzjoni u faċilitajiet tekniċi oħra 
mibnija ġodda li huma żviluppati għal 
rolling stock ta’ veloċità għolja, 
f’konformità mad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2008/232/KE tal-21 ta’ Frar 
2008 dwar speċifikazzjoni teknika għall-
interoperabbiltà rigward is-subsistema 
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vetturi ferrovjarji tas-sistema ferrovjarja 
tranż-Ewropea ta’ veloċità għolja 1, 
jistgħu jiġu rriservati għall-użu ta’ 
impriża ferrovjarja waħda għal perjodu 
ta’ għaxar snin mill-bidu tat-tħaddim u 
jistgħu jiġu rriċiklati taħt is-sorveljanza 
tal-korp regolatorju.
Faċilitajiet ta’ manutenzjoni u faċilitajiet 
tekniċi oħra mibnija ġodda li huma 
żviluppati għal rolling stock speċifiku ġdid 
jistgħu jiġu rriservati għall-użu ta’ impriża 
ferrovjarja waħda għal ħames snin mill-
bidu tat-tħaddim tagħhom.

Or. en

Emenda 431
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx 
intużat għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, 
il-proprjetarju tagħha għandu jirriklama 
t-tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tikkostitwixxi ndħil fid-drittijiet tal-proprjetà. Ir-regolatur għandu jkollu 
biżżejjed kompetenzi biex jiżgura u jivverifika l-aċċess nondiskriminatorju għall-faċilitajiet.

Emenda 432
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5



AM\870642MT.doc 179/192 PE467.166v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx 
intużat għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, 
il-proprjetarju tagħha għandu jirriklama 
t-tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

imħassar

Or. en

Emenda 433
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx 
intużat għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, 
il-proprjetarju tagħha għandu jirriklama 
t-tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan mhuwiex importanti f’rabta mad-dispożizzjonijiet kollha li jagħtu d-dritt ta’ aċċess 
għall-faċilitajiet ferrovjarji.

Emenda 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx 
intużat għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, 
il-proprjetarju tagħha għandu jirriklama 
t-tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 

imħassar
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għall-kiri.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tinvolvi l-mod kif l-assi jiġu mmaniġġjati u jidħlu b’mod profond fid-dritt 
għal proprjetà garantit mill-atti fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjoni li tinkera jew 
tinbiegħ faċilità tas-servizz għandha tkun ibbażata fuq raġunijiet ekonomiċi u għandha 
tittieħed indipendentement mis-sid tal-faċilità.

Emenda 435
Ismail Ertug

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri jew għall-bejgħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-impriżi ferrovjarji għandu jkollhom ukoll il-possibbiltà li jbigħu faċilitajiet.

Emenda 436
Brian Simpson

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sena, il-proprjetarju tagħha 
għandu jirriklama t-tħaddim tagħha bħala 
wieħed li qiegħed għall-kiri jew għall-
bejgħ għall-użu f’attivitajiet relatati mas-
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settur ferrovjarju.

Or. en

Emenda 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri jew jiftaħ il-faċilità mill-ġdid 
f’każ li jsiru talbiet għal dan.

Or. en

Emenda 438
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx 
intużat għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, 
il-proprjetarju tagħha għandu jirriklama 
t-tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Se titnaqqas ir-rieda ta’ investiment fil-faċilitajiet ta’ servizz. Il-fondatur/l-operatur tal-
faċilità m’għadx għandu l-garanzija li jkun jista’ jkopri l-ħtiġijiet tiegħu stess peress li huwa 
inevitabbli li persuni terzi, li l-kunċett intraprenditorju tagħhom huwa la jista’ jkun jafu u 
lanqas jantiċipah, jingħataw aċċess b’kundizzjonijiet simili u jeħdulu l-kapaċitajiet. Min-naħa 
l-oħra, ir-riskju intraprenditorju tal-faċilità tas-servizzi jiġi impost fuq l-operatur. Ir-regoli 
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jiskoraġġixxu l-investimenti u jikkostitwixxu ndħil sproporzjonat fi drittijiet tal-proprjetà.

Emenda 439
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi u 
jintwera interess abbażi tal-ħtiġijiet 
espressi, il-proprjetarju tagħha għandu 
jirriklama t-tħaddim tagħha bħala wieħed li 
qiegħed għall-kiri sakemm l-operatur ta’ 
tali faċilità ta’ servizz ma jurix li l-proċess 
ta’ rikonverżjoni li jkun għaddej 
jipprevieni l-użu tagħha minn kwalunkwe 
impriża ferovjarja.

Or. en

Emenda 440
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

Fejn il-faċilità tas-servizz imsemmija fil-
punt 2 tal-Anness III, ma tkunx intużat 
għal tal-inqas tliet snin konsekuttivi u l-
impriżi ferrovjarji juru l-interess tagħhom 
lill-operaturi biex ikollhom aċċess għal 
din il-faċilità ta’ servizz abbażi tal-ħtiġijiet 
espressi, il-proprjetarju tagħha għandu 
jirriklama t-tħaddim tagħha bħala wieħed li 
qiegħed għall-kiri bħala faċilità ta’ servizz 
ferrovjarju, kollha kemm hi jew parti 
minnha, sakemm l-operatur ta’ tali 
faċilità ta’ servizz ma jurix li l-proċess ta’ 
rikonverżjoni li jkun għaddej jipprevieni l-
użu tagħha minn kwalunkwe impriża 
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ferovjarja.

Or. en

Emenda 441
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-bejgħ, għall-kiri, sakemm is-sid ikun 
jista’ juri li l-faċilità għaddejja minn 
proċess ta’ rikonverżjoni  li jipprevieni l-
użu tagħha minn impriża ferrovjarja.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-operaturi tal-faċilitajiet jingħataw ċertu grad ta’ flessibbiltà jekk ikunu kapaċi 
juru li l-faċilitajiet tagħhom jinsabu fuq art li tista’ tkun fil-proċess ta’ rikonverżjoni għal 
skop ieħor, bħall-urbanizzazzjoni, fejn huwa normali li jgħaddi żmien twil qabel tintuża l-art.

Emenda 442
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri. Jekk il-faċilità tingħata lill-
impriża ferrovjarja qabel, għandhom 
jingħataw ir-raġunijiet li minħabba fihom 
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tkun ġiet abbandunata.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tar-raġunijiet li minħabba fihom ikunu ġew abbandunati l-faċilitajiet, jippermetti 
li jkun hemm titjib fis-servizzi pprovduti u jintlaħqu l-għanijiet  tad-direttiva.

Emenda 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx intużat 
għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, il-
proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri, il-konċessjoni jew għal 
attivitajiet relatati mal-ferroviji. Fil-każ 
tan-nonallokazzjoni minħabba n-nuqqas 
ta’ talbiet xierqa, wara li ssir valutazzjoni 
tal-interess pubbliku fis-servizz mill-korp 
regolatorju msemmi fl-Artikolu 55, ikun 
possibbli li jkompli jingħata u jinbiegħ is-
servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa meħtieġ biex jiġi kkjarifikat li s-servizzi pubbliċi jistgħu jinbiegħu iżda mingħajr 
ma ssir spezzjoni mill-korp regolatorju.

Emenda 444
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-faċilità tas-servizz ma tkunx 
intużat għal tal-inqas sentejn konsekuttivi, 
il-proprjetarju tagħha għandu jirriklama t-
tħaddim tagħha bħala wieħed li qiegħed 
għall-kiri.

Il-proprjetarju tal-faċilità tas-servizz 
għandu jagħmel użu minnha 
f’konformità mal-prinċipji tal-effettivitá 
stabbiliti f’din id-Direttiva u għandu 
jirriklama t-tħaddim tagħha bħala wieħed li 
huwa disponibbli, f’kull forma ta’ 
aljenazzjoni, f’każ li ma jagħmilx użu 
minnha għal tal-inqas sentejn 
konsekuttivi.

Or. en

Emenda 445
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-maniġer tal-infrastruttura joffri 
kwalunkwe wieħed mill-firxa tas-servizzi 
deskritti fil-punt 3 tal-Anness III, bħala 
servizz addizzjonali, għandu jagħtih fuq 
talba lil impriżi ferrovjarji b’mod 
nondiskriminatorju.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet preċedenti f’dan l-Artikolu huma biżżejjed.

Emenda 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-maniġer tal-infrastruttura joffri 3. Meta l-maniġer tal-infrastruttura joffri 
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kwalunkwe wieħed mill-firxa tas-servizzi 
deskritti fil-punt 3 tal-Anness III, bħala 
servizz addizzjonali, għandu jagħtih fuq 
talba lil impriżi ferrovjarji b’mod 
nondiskriminatorju.

kwalunkwe wieħed mill-firxa tas-servizzi 
deskritti fil-punt 3 tal-Anness III, bħala 
servizz addizzjonali, għandu jagħtih fuq 
talba lil impriżi ferrovjarji b’mod 
nondiskriminatorju.

L-impriża ferrovjarja li tixtri l-kurrent tat-
trazzjoni għandha tkun libera li tagħżel il-
fornitur tal-elettriku.
Il-prezzijiet ta’ kull unità ta’ enerġija 
m’għandhomx jiddependu fuq it-tip u d-
daqs tal-impriża ferrovjarja, imma 
għandhom ikunu l-istess għall-
konsumaturi kollha.

Or. en

Emenda 447
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-maniġer tal-infrastruttura joffri 
kwalunkwe wieħed mill-firxa tas-servizzi 
deskritti fil-punt 3 tal-Anness III, bħala 
servizz addizzjonali, għandu jagħtih fuq 
talba lil impriżi ferrovjarji b’mod 
nondiskriminatorju.

3. Meta l-operatur tas-servizz joffri 
kwalunkwe wieħed mill-firxa tas-servizzi 
deskritti fil-punt 3 tal-Anness III, bħala 
servizz addizzjonali, għandu jagħtih fuq 
talba lil impriżi ferrovjarji b’mod 
nondiskriminatorju.

Or. en

Emenda 448
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-impriżi ferrovjarji jistgħu jitolbu 
firxa akbar ta’ servizzi anċillari, elenkati 

imħassar
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fil-punt 4 tal-Anness III, mill-maniġer tal-
infrastruttura jew minn fornituri oħrajn. 
Il-maniġer tal-infrastruttura mhuwiex 
obbligat li jagħti dawn is-servizzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet preċedenti f’dan l-Artikolu huma biżżejjed

Emenda 449
Mathieu Grosch

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-korp regolatorju għandu jiġi 
infurmat u għandu jkollu aċċess għad-
dokumenti rilevanti dwar it-talbiet u d-
deċiżjonijiet skont il-punti 1 u 2 tal-
Anness III, sabiex ikun jista’ jiżgura li 
dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu b’mod 
nondiskriminatorju.

Or. en

Emenda 450
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Anness III jista’ jiġi emendat, fid-
dawl tal-esperjenza, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 60.

imħassar

Or. en
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Emenda 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Anness III jista’ jiġi emendat, fid-
dawl tal-esperjenza, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 60.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont it-Trattat ta’ Lisbona (Artikolu 290), l-atti ddelegati jistgħu jwasslu biss biex 
jissumplimentaw jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv. L-għoti ta’ 
setgħa lill-Kummissjoni, kif propost hawnhekk, biex tkun tista’ temenda aspetti essenzjali tal-
politika u r-regolamentazzjoni ferrovjarja permezz ta’ atti ddelegati, imur lil hinn ħafna mil-
livell li jiġġustifika d-delega ta’ kompetenza lill-Kummissjoni. Għaldaqstant, il-modifiki 
għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta’ kodeċiżjoni normali.

Emenda 452
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Anness III jista’ jiġi emendat, fid-
dawl tal-esperjenza, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 60.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Element essenzjali li ma jaqax taħt il-proċedura tal-atti delegati.

Emenda 453
Dieter-Lebrecht Koch
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Anness III jista’ jiġi emendat, fid-
dawl tal-esperjenza, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 60.

imħassar

Or. de

Emenda 454
Mathieu Grosch

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Anness III jista’ jiġi emendat, fid-
dawl tal-esperjenza, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 60.

imħassar

Or. en

Emenda 455
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Anness III jista’ jiġi emendat, fid-
dawl tal-esperjenza, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 60.

imħassar

Or. en

Emenda 456
Gilles Pargneaux
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe dispożizzjoni fi ftehimiet 
transkonfinali bejn l-Istati Membri li 
tiddiskrimina bejn impriżi ferrovjarji, jew 
li tirrestrinġi l-liberta’ ta’ impriżi 
ferrovjarji li joperaw servizzi 
transkonfinali, ma għadhiex applikabbli.

imħassar

Dawn il-ftehimiet għandhom jiġu 
mgħarrfa lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha teżamina l-
konformità ta’ ftehimiet bħal dawn ma’ 
din id-Direttiva u tiddeċiedi skont 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 64(2) 
dwar jekk il-ftehimiet relatati jistgħux 
ikomplu japplikaw. Il-Kummissjoni 
għandha tikkomunika d-deċiżjoni tagħha 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Istati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jiddefinixxu l-kooperazzjoni meħtieġa, b’mod 
partikolari fil-kuntest tas-SIĠ li stabbilixxew huma stess. Din id-dispożizzjoni tqajjem dubju 
fuq il-kunċett ta’ sussidjarjetà.

Emenda 457
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe dispożizzjoni fi ftehimiet 
transkonfinali bejn l-Istati Membri li 
tiddiskrimina bejn impriżi ferrovjarji, jew 
li tirrestrinġi l-liberta’ ta’ impriżi 
ferrovjarji li joperaw servizzi 
transkonfinali, ma għadhiex applikabbli.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ftehimiet transkonfinali li jikkonkludu ma 
jiddiskriminawx kontra ċertu impriżi 
ferrovjarji, jew jikkostitwixxu 
restrizzjonijiet fuq il-libertà ta’ impriżi 
ferrovjarji li joperaw servizzi 
transkonfinali.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet transkonfinali għandhom ikomplu ikunu qasam fil-kompetenza għall-Istati 
Membri fejn ikollhom il-libertà li jieħdu azzjoni. L-UE għandha taġixxi biss jekk l-għanijiet 
ma jkunux jistgħu jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jekk jistgħu jinkisbu aħjar 
fil-livell tal-Unjoni.

Emenda 458
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-ftehimiet għandhom jiġu mgħarrfa 
lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
teżamina l-konformità ta’ ftehimiet bħal 
dawn ma’ din id-Direttiva u tiddeċiedi 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 64(2) dwar jekk il-ftehimiet 
relatati jistgħux ikomplu japplikaw. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika d-
deċiżjoni tagħha lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Istati Membri.

Dawn il-ftehimiet għandhom jiġu mgħarrfa 
lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
teżamina l-konformità ta’ ftehimiet bħal 
dawn ma’ din id-Direttiva. Jekk il-
Kummissjoni tinnota li hemm nuqqas ta’ 
qbil bejn ftehim transkonfinali u 
dispożizzjoni tal-liġi Komunitarja, tista’ 
tiddeċiedi li tibda proċeduri ta’ ksur fil-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 
kif previst fl-Artikolu 258 tat-TFUE, 
abbażi tal-ksur tal-liġi Komunitarja.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tiddeċiedi sempliċement li tannulla l-applikazzjoni ta' 
ftehim transkonfinali approvat minn żewġ Stati Membri permezz ta’ proċess dovut. Skont l-
Artikolu 17 tat-TUE, hija r-responsabbiltà tal-Kummissjoni li tiżgura l-applikazzjoni tat-
Trattati u tal-miżuri adottati mill-istituzzjonijiet skont dawn, taħt il-kontroll tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 459
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għad-diviżjoni tal-
kompetenzi bejn l-Unjoni u l-Istati 
Membri, skont il-liġi tal-Unjoni, in-
negozjati dwar il-ftehimiet transkonfinali 
bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi u l-
implimentazzjoni tagħhom għandhom 
ikunu suġġetti għal proċedura ta’ 
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni.

Mingħajr preġudizzju għad-diviżjoni tal-
kompetenzi bejn l-Unjoni u l-Istati 
Membri, skont il-liġi tal-Unjoni, l-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni dwar in-negozjati u l-
implimentazzjoni tal-ftehimiet 
transkonfinali bejn l-Istati Membri u l-
pajjiżi terzi .

Or. fr


