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Emenda 460
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
arranġamenti meħtieġa biex timmonitorja 
l-kundizzjonijiet tekniċi u ekonomiċi u l-
iżviluppi tas-suq fit-trasport ferrovjarju 
Ewropew.

(1) Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
arranġamenti meħtieġa biex timmonitorja 
l-kundizzjonijiet tekniċi u ekonomiċi u l-
iżviluppi tas-suq, l-iżvilupp tal-impjieg u l-
kundizzjonijiet soċjali fit-trasport 
ferrovjarju Ewropew, kif ukoll il-
konformità tiegħu mar-regoli tal-UE dwar 
il-kompetizzjoni.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ tal-iżviluppi fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u dawk soċjali, kif ukoll il-konformità 
mar-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni, huma importanti ħafna għall-kisba ta’ “żona 
ferrovjarja unika Ewropea".

Emenda 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi mill-qrib lir-
rappreżentanti tal-Istati Membri u tas-
setturi kkonċernati fix-xogħol tagħha, 
inklużi l-utenti, sabiex ikunu kapaċi 
jimmonitorjaw aħjar l-iżvilupp tas-settur 
ferrovjarju u l-evoluzzjoni tas-suq, 
jivvalutaw aħjar l-effett tal-miżuri adottati 
u janalizzaw aħjar l-impatt tal-miżuri 
ppjanati mill-Kummissjoni.

2. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi mill-qrib lir-
rappreżentanti tal-Istati Membri, il-
Parlament Ewropew, l-Aġenżija 
Ferrovjarja Ewropea u tas-setturi 
kkonċernati fix-xogħol tagħha, inklużi l-
utenti, sabiex ikunu kapaċi 
jimmonitorjaw aħjar l-iżvilupp tas-settur 
ferrovjarju u l-evoluzzjoni tas-suq, 
jivvalutaw aħjar l-effett tal-miżuri adottati 
u janalizzaw aħjar l-impatt tal-miżuri 
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ppjanati mill-Kummissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tinvolvi lill-Parlament Ewropew u lill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea 
fix-xogħol imwettaq mill-Kummissjoni.

Emenda 462
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi mill-qrib lir-
rappreżentanti tal-Istati Membri u tas-
setturi kkonċernati fix-xogħol tagħha, 
inklużi l-utenti, sabiex ikunu kapaċi 
jimmonitorjaw aħjar l-iżvilupp tas-settur
ferrovjarju u l-evoluzzjoni tas-suq, 
jivvalutaw aħjar l-effett tal-miżuri adottati 
u janalizzaw aħjar l-impatt tal-miżuri 
ppjanati mill-Kummissjoni.

2. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi mill-qrib lir-
rappreżentanti tal-Istati Membri, b’mod 
partikolari mill-awtoritajiet regolatorji, u 
tas-setturi kkonċernati fix-xogħol tagħha, l-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-utenti tal-ferroviji, 
sabiex ikunu kapaċi jimmonitorjaw aħjar l-
iżvilupp ta’ dan is-settur u l-evoluzzjoni 
tas-suq, jivvalutaw aħjar l-effett tal-miżuri 
adottati u janalizzaw aħjar l-impatt tal-
miżuri ppjanati mill-Kummissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tinvolvi lir-rappreżentanti tal-imsieħba soċjali u tal-utenti fl-
azzjonijiet tagħha biex tissorvelja s-suq ferrovjarju. L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea, min-
naħa tagħha, għandha tibqa’ tiffoka fuq il-ħidma li tiżgura l-aqwa livell ta’ sikurezza.

Emenda 463
Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi mill-qrib lir-
rappreżentanti tal-Istati Membri u tas-
setturi kkonċernati fix-xogħol tagħha, 
inklużi l-utenti, sabiex ikunu kapaċi 
jimmonitorjaw aħjar l-iżvilupp tas-settur 
ferrovjarju u l-evoluzzjoni tas-suq, 
jivvalutaw aħjar l-effett tal-miżuri adottati 
u janalizzaw aħjar l-impatt tal-miżuri 
ppjanati mill-Kummissjoni.

2. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi mill-qrib lir-
rappreżentanti tal-Istati Membri, inklużi r-
rappreżentanti tal-korpi regolatorji, u tas-
setturi kkonċernati fix-xogħol tagħha, 
inklużi l-imsieħba soċjali u l-konsumaturi 
tas-settur ferrovjarju, sabiex ikunu kapaċi 
jimmonitorjaw aħjar l-iżvilupp tas-settur 
ferrovjarju u l-evoluzzjoni tas-suq, 
jivvalutaw aħjar l-effett tal-miżuri adottati 
u janalizzaw aħjar l-impatt tal-miżuri 
ppjanati mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha, fejn meħtieġ, 
tikkonsulta wkoll l-Aġenzija Ferrovjarja 
Ewropea.

Or. nl

Emenda 464
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi mill-qrib lir-
rappreżentanti tal-Istati Membri u tas-
setturi kkonċernati fix-xogħol tagħha, 
inklużi l-utenti, sabiex ikunu kapaċi 
jimmonitorjaw aħjar l-iżvilupp tas-settur 
ferrovjarju u l-evoluzzjoni tas-suq, 
jivvalutaw aħjar l-effett tal-miżuri adottati 
u janalizzaw aħjar l-impatt tal-miżuri 
ppjanati mill-Kummissjoni.

(2) F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi mill-qrib lir-
rappreżentanti tal-Istati Membri, tal-korpi 
regolatorji, tal-impriżi ferrovjarji 
kkonċernati u tas-setturi kkonċernati fix-
xogħol tagħha, inklużi l-utenti, sabiex 
ikunu kapaċi jimmonitorjaw aħjar l-
iżvilupp tas-settur ferrovjarju u l-
evoluzzjoni tas-suq, jivvalutaw aħjar l-
effett tal-miżuri adottati u janalizzaw aħjar 
l-impatt tal-miżuri ppjanati mill-
Kummissjoni.

Or. de
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Emenda 465
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi mill-qrib lir-
rappreżentanti tal-Istati Membri u tas-
setturi kkonċernati fix-xogħol tagħha, 
inklużi l-utenti, sabiex ikunu kapaċi 
jimmonitorjaw aħjar l-iżvilupp tas-settur 
ferrovjarju u l-evoluzzjoni tas-suq, 
jivvalutaw aħjar l-effett tal-miżuri adottati 
u janalizzaw aħjar l-impatt tal-miżuri 
ppjanati mill-Kummissjoni.

(2) F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi mill-qrib lir-
rappreżentanti tal-Istati Membri u tas-
setturi kkonċernati fix-xogħol tagħha, 
inklużi t-trejdjunjins, il-junjins settorali u 
r-rappreżentanti tal-utenti, sabiex ikunu 
kapaċi jimmonitorjaw aħjar l-iżvilupp tas-
settur ferrovjarju u l-evoluzzjoni tas-suq, 
jivvalutaw aħjar l-effett tal-miżuri adottati 
u janalizzaw aħjar l-impatt tal-miżuri 
ppjanati mill-Kummissjoni.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-irwol ewlieni li għandhom it-trejdjunjins u l-junjins settorali u speċjalment, ir-
rappreżentanti tal-utenti tas-servizzi ferrovjarji, huwa importanti li dawn jiġu kkonsultati u li 
jappoġġjaw lill-Kummissjoni fil-proċess tal-monitoraġġ tal-kundizzjonijiet tekniċi u 
ekonomiċi u l-iżviluppi fis-suq Ewropew tat-trasport ferrovjarju.

Emenda 466
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
użu tan-netwerks u l-evoluzzjoni 
tal-kundizzjonijiet ta’ qafas għas-settur 
ferrovjarju, partikolarment id-debitar tal-
imposti tal-infrastruttura, l-allokazzjoni tal-
kapaċità, l-investimenti fl-infrastruttura 
ferrovjarja, l-iżviluppi fir-rigward tal-
prezzijiet u tal-kwalità tas-servizzi tat-
trasport ferrovjarju, is-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju koperti mill-kuntratti ta’ servizz 

3. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
użu tan-netwerks u l-evoluzzjoni 
tal-kundizzjonijiet ta’ qafas għas-settur 
ferrovjarju, partikolarment id-debitar tal-
imposti tal-infrastruttura, l-allokazzjoni tal-
kapaċità, l-investimenti fl-infrastruttura 
ferrovjarja, l-iżviluppi fir-rigward tal-
prezzijiet u tal-kwalità tas-servizzi tat-
trasport ferrovjarju, is-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju koperti mill-kuntratti ta’ servizz 
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pubbliku, u il-liċenzjar u l-grad ta’ 
armonizzazzjoni bejn Stati Membri. Hija 
għandha tiżgura kooperazzjoni attiva bejn 
il-korpi regolatorji xierqa fl-Istati Membri.

pubbliku, u l-liċenzjar, il-grad ta’ ftuħ tas-
suq u l-grad ta’ armonizzazzjoni bejn Stati 
Membri. Hija għandha 
tiżgura kooperazzjoni attiva bejn il-korpi 
regolatorji xierqa fl-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali f’din ir-RIFORMULAZZJONI li tiġi enfasizzata l-importanza li jiġi kkompletat 
is-suq intern fis-settur ferrovjarju, sabiex jinkiseb dan, il-ftuħ tas-suq u l-kompetizzjoni ġusta 
huma essenzjali.

Emenda 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
użu tan-netwerks u l-evoluzzjoni 
tal-kundizzjonijiet ta’ qafas għas-settur 
ferrovjarju, partikolarment id-debitar tal-
imposti tal-infrastruttura, l-allokazzjoni tal-
kapaċità, l-investimenti fl-infrastruttura 
ferrovjarja, l-iżviluppi fir-rigward tal-
prezzijiet u tal-kwalità tas-servizzi tat-
trasport ferrovjarju, is-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju koperti mill-kuntratti ta’ servizz 
pubbliku, u il-liċenzjar u l-grad ta’ 
armonizzazzjoni bejn Stati Membri. Hija 
għandha tiżgura kooperazzjoni attiva bejn 
il-korpi regolatorji xierqa fl-Istati Membri.

3. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
użu tan-netwerks u l-evoluzzjoni 
tal-kundizzjonijiet ta’ qafas għas-settur 
ferrovjarju, partikolarment id-debitar tal-
imposti tal-infrastruttura, l-allokazzjoni tal-
kapaċità, l-investimenti fl-infrastruttura 
ferrovjarja, l-iżviluppi fir-rigward tal-
prezzijiet u tal-kwalità tas-servizzi tat-
trasport ferrovjarju, is-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju koperti mill-kuntratti ta’ servizz 
pubbliku, u l-liċenzjar u l-grad ta’ 
armonizzazzjoni, b’mod partikolari fil-
qasam tad-drittijiet soċjali, bejn l-Istati
Membri u fihom stess. Hija għandha 
tiżgura kooperazzjoni attiva bejn il-korpi 
regolatorji xierqa fl-Istati Membri.

Or. fr

Emenda 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
b’mod regolari lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar:

4. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
b’mod regolari, għall-inqas darba kull 
erba’ snin, lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tindika kull meta l-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament u lill-Kunsill dwar ix-xogħol tagħha.

Emenda 469
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-evoluzzjoni tas-suq intern fis-servizzi 
ferrovjarji;

(a) l-evoluzzjoni tas-suq intern fis-servizzi 
ferrovjarji inkluż il-grad tal-ftuħ tas-suq;

Or. en

Emenda 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g a) il-kundizzjonijiet tax-xogħol f’dan is-
settur fl-Istati Membri individwali.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Konsolidazzjoni mhux korretta. Il-formulazzjoni taqbel mad-Direttiva 2004/51 li temenda d-
Direttiva 91/440/KEE tal-Kunsill dwar l-iżvilupp tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità. F’kull 
każ, ir-rapport għandu jikkunsidra l-aspett tal-impjegati ladarba l-ħaddiema huma l-muftieħ 
ta’ sistema ferrovjarja effiċjenti, sikura u effettiva. Barra minn hekk, b’hekk jista’ u għandu 
jinħoloq strument biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Istrateġija ta’ Lisbona.

Emenda 471
Brian Simpson

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha 
timmonitorja l-iżvilupp tas-swieq ta’ 
manutenzjoni u sal-2012 għandha 
tagħmel studju biex tivvaluta l-benefiċċji 
li jista’ jġib miegħu ftuħ tas-swieq ta’ 
manutenzjoni. L-istudju għandu janalizza 
l-impatt li jkollu l-ftuħ tas-servizzi ta’ 
manutenzjoni fuq is-suq għall-operaturi 
ferrovjarji u fuq il-faċilitazzjoni ulterjuri 
tal-aċċess għas-servizzi relatati mal-
ferroviji għall-operaturi ferrovjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-potenzjal għas-swieq ta’ manutenzjoni li joffru effiċjenza kbira jeħtieġ li jiġi eżaminat. Ir-
riżultati tal-istudju u tal-monitoraġġ tas-swieq ta’ manutenzjoni jistgħu jagħtu informazzjoni 
lill-Kummissjoni dwar il-possibbiltà ta’ azzjoni regolatorja.

Emenda 472
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopijiet tal-monitoraġġ tas-suq Għall-iskopijiet tal-monitoraġġ tas-suq 
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min-naħa tal-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu, kull sena, l-
informazzjoni indikata fl-Anness IV, kif 
ukoll id-dejta kollha l-oħra meħtieġa 
mitluba mill-Kummissjoni.

min-naħa tal-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu, kull sena, l-
informazzjoni indikata fl-Anness IV, kif 
ukoll id-dejta kollha l-oħra meħtieġa 
mitluba mill-Kummissjoni, b’mod 
partikolari:
a) il-grad tal-ftuħ tas-suq u l-
kompetizzjoni ġusta f’kull Stat Membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali f’din ir-RIFORMULAZZJONI li tiġi enfasizzata l-importanza li jiġi kkompletat 
is-suq intern fis-settur ferrovjarju, sabiex jinkiseb dan, il-ftuħ tas-suq u l-kompetizzjoni ġusta 
huma essenzjali.

Emenda 473
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopijiet tal-monitoraġġ tas-suq 
min-naħa tal-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu, kull sena, l-
informazzjoni indikata fl-Anness IV, kif 
ukoll id-dejta kollha l-oħra meħtieġa 
mitluba mill-Kummissjoni.

Għall-iskopijiet tal-monitoraġġ tas-suq 
min-naħa tal-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu, kull sena, l-
informazzjoni indikata fl-Anness IV, kif 
ukoll id-dejta kollha l-oħra meħtieġa 
mitluba mill-Kummissjoni.

L-elenkar u l-pubblikazzjoni tat-tip u n-
numru tal-kawżi, it-taħrikiet u l-
oġġezzjonijiet l-oħra mil-lat tal-impriżi 
ferrovjarji kif ukoll tal-każijiet ta’ 
diskriminazzjoni jew miżuri oħra li 
joħolqu żvantaġġ lil xi ħadd mill-
maniġers tal-infrastruttura, dawk li qabel 
kienu ferroviji statali jew is-suċċessuri 
tagħhom. 

Or. de
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Emenda 474
Debora Serracchiani

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopijiet tal-monitoraġġ tas-suq 
min-naħa tal-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu, kull sena, l-
informazzjoni indikata fl-Anness IV, kif 
ukoll id-dejta kollha l-oħra meħtieġa 
mitluba mill-Kummissjoni.

Għall-iskopijiet tal-monitoraġġ tas-suq 
min-naħa tal-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu, kull sena, l-
informazzjoni indikata fl-Anness IV, kif 
ukoll id-dejta kollha l-oħra meħtieġa 
mitluba mill-Kummissjoni:

(a) l-evoluzzjoni tal-prestazzjoni tat-
trasport ferrovjarju u l-kumpens tal-
Obbligi għas-Servizz Pubbliku (OSP);
(b) is-sehem modali ta’ impriżi ferrovjarji 
fil-prestazzjoni tat-trasport totali;
(c) ir-riżorsi u l-attivitajiet tal-korpi 
regolatorji ddedikati għall-funzoni 
tagħhom bħala korpi ta’ appell;
(d) l-iżviluppi rilevanti fir-ristrutturar tal-
impriżi ferrovjarji li diġà huma involuti u 
l-adozzjoni/l-implimentazzjoni ta’ 
strateġiji nazzjonali għat-trasport matul 
is-sena preċedenti;
(e) l-inizjattivi importanti ta’ taħriġ/miżuri 
fil-qasam tat-trasport ferrovjarju meħuda 
fi Stat Membru matul is-sena preċedenti;
(f) l-impjieg u l-kundizzjonijiet soċjali ta’ 
impriżi ferrovjarji u amministraturi ta’ 
infrastrutturi fl-aħħar tas-sena 
preċedenti;
(g) l-investimenti fin-netwerk ferrovjarju 
ta’ veloċità għolja matul is-sena ta’ qabel;
(h) it-tul tan-netwerk ferrovjarju fl-aħħar 
tas-sena preċedenti;
(i) it-tariffi tal-aċċess għall-binarji matul 
is-sena preċedenti;
(j) l-eżistenza ta’ skema ta’ prestazzjoni 
stabbilita skont l-Artikolu 35 ta’ din id-
Direttiva;
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(k) l-għadd ta’ liċenzji attivi maħruġa 
mill-awtorità nazzjonali kompetenti;
(l) l-istatus tal-mobilizzazzjoni tal-
ERTMS;
(m) in-numru tal-inċidenti, l-aċċidenti u l-
aċċidenti serji kif definiti mid-Direttiva 
2004/49/KE li seħħew fuq in-netwerk 
matul is-sena ta' qabel;
(n) żviluppi rilevanti oħra. 

Or. en

Emenda 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness IV 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 476
Roberts Zīle

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Impriża ferrovjarja għandha tkun 
intitolata tapplika għal liċenzja fl-Istat 
Membru fejn hija stabbilità, sakemm l-
Istati Membri jew iċ-ċittadini tal-Istati 
Membri jkollhom b’kollox aktar minn 
50 % ta’ din l-impriża ferrovjarja 
f’idejhom u jkunu jikkontrollawha 
effettivament, kemm direttament kif ukoll 
indirettament permezz ta’ impriża 
intermedjarja waħda jew aktar, għajr fejn 
ftehim ma’ pajjiż terz li l-Unjoni hija parti 
fih jipprovdi mod ieħor.

1. Impriża ferrovjarja għandha tkun 
intitolata tapplika għal liċenzja fl-Istat 
Membru fejn hija stabbilita. Stat Membru 
għandu jieħu deċiżjoni dwar applikazzjoni 
għal liċenzja minn impriża ferrovjarja 
stabbilita fuq it-territorju tiegħu fejn dik l-
impriża ferrovjarja hija kkontrollata aktar 
minn total ta’ 50% minn interessi ta’ 
partijiet terzi barra mill-UE u fejn tali 
partijiet terzi jkunu jikkontrollawha 
effettivament, kemm direttament kif ukoll 
indirettament permezz ta’ impriża 
intermedjarja waħda jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tipproteġi l-operaturi ferrovjarji fil-pajjiżi 
ġirien tal-pajjiżi terzi b’konċentrazzjoni kbira ta’ impriżi ferrovjarji fil-pajjiżi terzi li jaġixxu 
b’mod mhux kompetittiv fil-konfront tal-operaturi tal-UE. Riformulazzjoni tat-test (filwaqt li 
tindika b’mod ċar li dan jikkonċerna l-interessi tal-partijiet terzi) tagħti lill-Istati Membri d-
dritt aħħari li tiġi miċħuda applikazzjoni għal liċenzja b’interessi tal-partijiet terzi. Il-kriterji 
proposti mill-Kummissjoni jinżammu.

Emenda 477
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Impriża ferrovjarja għandha tkun 
intitolata tapplika għal liċenzja fl-Istat 
Membru fejn hija stabbilità, sakemm l-
Istati Membri jew iċ-ċittadini tal-Istati 
Membri jkollhom b’kollox aktar minn 
50 % ta’ din l-impriża ferrovjarja 
f’idejhom u jkunu jikkontrollawha 
effettivament, kemm direttament kif ukoll 
indirettament permezz ta’ impriża 
intermedjarja waħda jew aktar, għajr fejn 

1. Impriża ferrovjarja għandha tkun 
intitolata tapplika għal liċenzja fl-Istat 
Membru fejn hija stabbilita.
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ftehim ma’ pajjiż terz li l-Unjoni hija parti 
fih jipprovdi mod ieħor.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dettalji miżjuda mill-Kummissjoni ma jipprovdu l-ebda spjegazzjoni legali addizzjonali 
iżda jagħmlu dawn diffiċli biex jinftiehmu.

Emenda 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Impriża ferrovjarja għandha tkun 
intitolata tapplika għal liċenzja fl-Istat
Membru fejn hija stabbilità, sakemm l-
Istati Membri jew iċ-ċittadini tal-Istati 
Membri jkollhom b’kollox aktar minn 
50 % ta’ din l-impriża ferrovjarja 
f’idejhom u jkunu jikkontrollawha 
effettivament, kemm direttament kif ukoll 
indirettament permezz ta’ impriża 
intermedjarja waħda jew aktar, għajr fejn 
ftehim ma’ pajjiż terz li l-Unjoni hija parti 
fih jipprovdi mod ieħor.

1. Impriża ferrovjarja li toriġina minn 
pajjiż terz għandha tkun intitolata 
tapplika għal liċenzja fi Stat Membru fejn 
hija stabbilita, fejn drittijiet simili jiġu 
provduti lill-impriżi ferrovjarji Ewropej 
fil-pajjiż terz ikkonċernat, għajr fejn 
ftehim ma’ pajjiż terz li l-Unjoni hija parti 
fih jipprovdi mod ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riformulazzjoni tintroduċi kriterji ta’ reċiproċità

Emenda 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
tal-proċedura li għanda tiġi segwita biex 
jiġi applikat dan l-Artikolu, inkluż l-użu ta’ 
mudell komuni għal-liċenzja. 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).

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu d-
dettalji tal-proċedura li għandha tiġi 
segwita biex jiġi applikat dan l-Artikolu, 
inkluż l-użu ta’ mudell komuni għal-
liċenzja. 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).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri u l-kriterji li għandhom jiġu segwiti mill-awtoritajiet nazzjonali huma importanti 
ħafna sabiex jiżguraw qafas omoġenju. Għaldaqstant, ikun aħjar jekk jissaħħaħ iż-żmien tal-
adozzjoni tagħhom.

Emenda 480
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ma jkunux instabu ħatja ta’ nuqqas 
serju jew ripetut li jissodisfaw l-obbligi 
tal-liġi soċjali u tax-xogħol, li jinkludu 
obbligi skont il-leġiżlazzjoni ta’ 
sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali, u l l-
obbligi tal-liġi doganali fil-każ ta’ 
kumpaniji li jkunu jridu jħaddmu servizzi 
tat-trasport transkonfinali ta’ merkanzija, u 
li jkunu suġġetti għall-proċeduri doganali.

(d) ma jkunux instabu ħatja ta’ kwalunkwe
li jissodisfaw l-obbligi tal-liġi soċjali u tax-
xogħol, li jinkludu obbligi skont id-
dispożizzjonijiet tas-sikurezza, il-
leġiżlazzjoni ta’ sikurezza u s-saħħa 
okkupazzjonali, u l-obbligi tal-liġi doganali
fil-każ ta’ kumpaniji li jkunu jridu jħaddmu 
servizzi tat-trasport transkonfinali ta’ 
merkanzija, u li jkunu suġġetti għall-
proċeduri doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konformità mad-dispożizzjonijiet tas-sikurezza għandha tiġi kkunsidrata bħala essenzjali.
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Emenda 481
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness V 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 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti relatati mal-kompetenza 
professjonali għandhom ikunu milħuqa 
meta' impriża ferrovjarja li tkun applikant 
tkun tista’ turi li għandha jew ser ikollha
organizzazzjoni tal-immaniġġjar li għandha 
l-għerf u/jew l-esperjenza meħtieġa biex 
teżerċita l-kontroll u s-superviżjoni sikura 
u affidabbli fuq it-tħaddim tat-tip ta’ 
ħidmiet speċifikati fil-liċenzja.

Ir-rekwiżiti relatati mal-kompetenza 
professjonali għandhom ikunu milħuqa 
meta impriża ferrovjarja li tkun applikant 
tkun tista’ turi li għandha organizzazzjoni 
tal-immaniġġjar li għandha l-għerf u/jew l-
esperjenza meħtieġa biex teżerċita l-
kontroll u s-superviżjoni sikura u affidabbli 
fuq it-tħaddim tat-tip ta’ ħidmiet speċifikati 
fil-liċenzja. Dan jikkonċerna wkoll il-
provi tat-taħriġ meħtieġ tal-persunal, biċ-
ċertifikati tal-eżami minn awtorità 
pubblika, iċ-ċertifikati tal-abbiltà u l-
kwalifiki kollha.
Barra minn hekk, l-impriża għandha 
tagħti prova  li għandha ċertifikat tas-
sikurezza skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 
2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunill tad-29 ta’ April 2004 fuq is-



AM\870643MT.doc 17/164 PE467.167v01-00

MT

sikurezza tal-linji tal-ferrovija tal-
Komunità.
_____________
1 ĠU L 220 tal-21.6.2004, p.16

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tneħħi l-awtorizzazzjoni tal-mexxejja operattivi tal-ferroviji li jiddeċiedu 
weħidhom dwar jekk it-taħriġ ikunx sar b’suċċess. Barra minn hekk, għandha tiżgura li l-
persunal ikun għadda mill-eżamijiet tal-abbiltà kollha (tas-saħħa, tal-imġiba taħt tensjoni 
psikoloġika eċċ.) u jkollu l-kwalifiki meħtieġa (eżami, liċenzja tas-sewqan tal-lokomottivi, 
għarfien tar-rotot eċċ.). Barra minn dan, l-impriża ferrovjarja għandha tissodisfa l-
prerekwiżiti kollha qabel ma tidħol fis-suq.

Emenda 483
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti relatati mal-kompetenza 
professjonali għandhom ikunu milħuqa 
meta’ impriża ferrovjarja li tkun applikant 
tkun tista’ turi li għandha jew ser ikollha 
organizzazzjoni tal-immaniġġjar li għandha 
l-għerf jew l-esperjenza meħtieġa biex 
teżerċita l-kontroll u s-superviżjoni sikura 
u affidabbli fuq it-tħaddim tat-tip ta’ 
ħidmiet speċifikati fil-liċenzja.

Ir-rekwiżiti relatati mal-kompetenza 
professjonali għandhom ikunu milħuqa 
meta’ impriża ferrovjarja li tkun applikant 
tkun tista’ turi li għandha jew ser ikollha 
organizzazzjoni tal-immaniġġjar li għandha 
l-għerf jew l-esperjenza meħtieġa biex 
teżerċita l-kontroll u s-superviżjoni sikura 
u affidabbli fuq it-tħaddim tat-tip ta’ 
ħidmiet speċifikati fil-liċenzja. L-applikant 
għandu jagħti prova li għandu wkoll 
ċertifikat tas-sikurezza skont l-Artikolu 10 
tad-Direttiva 2004/49 meta jagħmel it-
talba tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikat tas-sikurezza huwa prerekwiżit.
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Emenda 484
Roberts Zīle

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Kapitolu III 
tar-Regolament (KE) Nru 1371/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill16, 
impriża ferrovjarja għandha tkun assigurata 
b’mod adegwat biex tkun koperta, skont l-
liġi nazzjonali u internazzjonali, għar-
responsabbiltajiet tagħha, fil-każ ta’ 
aċċidenti, b’mod partikolari fir-rigward tal-
merkanzija il-posta u terzi persuni.

Mingħajr preġudizzju għall-Kapitolu III 
tar-Regolament (KE) Nru 1371/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill16, 
impriża ferrovjarja għandha tkun assigurata 
b’mod adegwat jew ikollha garanziji skont 
il-kundizzjonijiet tas-suq biex tkun 
koperta, skont il-liġi nazzjonali u 
internazzjonali, għar-responsabbiltajiet 
tagħha, fil-każ ta’ aċċidenti, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-merkanzija l-
posta u terzi persuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impriżi ferrovjarji għandu jkollhom il-libertà li japplikaw diversi għażliet proporzjonati 
għar-responsabbiltà ċivili, peress li hemm diversi livelli ta’ riskji f’nertwerks ferrovjarji 
differenti. F’bosta għażliet tal-Istati Membri bħall-adegwatezza tal-kapital proprju jew il-
garanziji bankarji jiġu użati b’suċċess għall-kopertura tar-responsabbiltà ċivili.

Emenda 485
Ismail Ertug

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Kapitolu III 
tar-Regolament (KE) Nru 1371/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill impriża 
ferrovjarja għandha tkun assigurata b’mod 
adegwat biex tkun koperta, skont l-liġi
nazzjonali u internazzjonali, għar-
responsabbiltajiet tagħha, fil-każ ta’ 
aċċidenti, b’mod partikolari fir-rigward tal-
merkanzija, il-posta u terzi persuni.

Mingħajr preġudizzju għall-Kapitolu III 
tar-Regolament (KE) Nru 1371/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill impriża 
ferrovjarja għandha tkun assigurata b’mod 
adegwat biex tkun koperta, skont il-liġi
nazzjonali u internazzjonali, għar-
responsabbiltajiet tagħha, fil-każ ta’ 
aċċidenti, b’mod partikolari fir-rigward tal-
merkanzija, il-posta u terzi persuni, 
b’kopertura massima ta’ 100 miljun ewro 
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fis-sena u għal kull aċċident. Jekk jintuża 
s-servizz ta’ terzi persuni, il-kuntrattur 
għandu  jagħti prova ta’ din il-kopertura, 
li tammonta għas-somma assigurata, kif 
ukoll il-ħlas tal-kontribuzzjonijiet soċjali 
kollha stabbiliti mil-liġi nazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza għandha tiċċara li anki l-fornituri esterni tal-persunal għandu jkollhom il-
kopertura meħtieġa.

Emenda 486
Brian Simpson

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Kapitolu III 
tar-Regolament (KE) Nru 1371/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill16, 
impriża ferrovjarja għandha tkun assigurata 
b’mod adegwat biex tkun koperta, skont l-
liġi nazzjonali u internazzjonali, għar-
responsabbiltajiet tagħha, fil-każ ta’ 
aċċidenti, b’mod partikolari fir-rigward tal-
merkanzija il-posta u terzi persuni.

Mingħajr preġudizzju għall-Kapitolu III 
tar-Regolament (KE) Nru 1371/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill16, 
impriża ferrovjarja għandha tkun assigurata 
b’mod adegwat biex tkun koperta, jew 
ikollha garanziji u arranġamenti 
ekwivalenti fejn tkun approvata mir-
regolatur, skont il-liġi nazzjonali u 
internazzjonali, għar-responsabbiltajiet 
tagħha, fil-każ ta’ aċċidenti, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-merkanzija l-
posta u terzi persuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata kunsiderazzjoni speċjali lill-operazzjonijiet ferrovjarji tal-wirt li jużaw 
netwerk ferrovjarju nazzjonali, li huma suġġetti għall-approvazzjoni mir-regolatur nazzjonali.

Emenda 487
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Minkejja l-paragrafu 1, fejn liċenzja tiġi 
sospiża jew revokata għal raġunijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti ta’ 
qagħda finanzjarja tajba, l-awtorità tal-
liċenzjar tista’ tagħti liċenzja temporanja 
sakemm issir ir-riorganizzazzjoni tal-
impriża ferrovjarja, sakemm ma tiġix 
ipperikolata s-sikurezza. Liċenzja 
temporanja ma għandhiex tkun, iżda, 
valida għal aktar minn sitt xhur wara d-data 
tal-ħruġ tagħhae.

(3) Minkejja l-paragrafu 1, fejn liċenzja tiġi 
sospiża jew revokata għal raġunijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti ta’ 
qagħda finanzjarja tajba, l-awtorità tal-
liċenzjar tista’ tagħti liċenzja temporanja 
sakemm issir ir-riorganizzazzjoni tal-
impriża ferrovjarja, sakemm ma tiġix 
ipperikolata s-sikurezza u li, għad-durata 
tal-liċenzja temporanja, l-impriża tkun 
ħallset it-taxxa u l-kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali kollha pendenti li 
jirriżultaw mill-attivitajiet tagħha. 
Liċenzja temporanja ma għandhiex tkun, 
iżda, valida għal aktar minn sitt xhur wara 
d-data tal-ħruġ tagħha.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għal-liċenzji temporanji li jingħataw wara li tiġi riorganizzata l-impriża 
ferrovjarja, fuq il-kundizzjoni li s-sikurezza ma tiġix ipperikolata u li, fir-rigward tad-durata 
tal-liċenzja temporanja, l-impriża tkun ħallset it-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
kollha pendenti li jirriżultaw mill-attivitajiet tagħha.

Emenda 488
Ismail Ertug

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra r-rekwiżiti ta’ din id-
Direttiva, impriża ferrovjarja għandha 
tkun konformi wkoll mal-liġi nazzjonali u 
mad-dispożizzjonijiet regolatorji li huma 
kompatibbli mal-liġi tal-Komunità u li 
jkunu japplikaw b’mod non 
diskriminatorju, b’mod partikolari
(a) rekwiżiti speċifiċi tekniċi u 
operazzjonali għal servizzi bil-ferrovija;
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(b) rekwiżiti ta’ sikurezza għall-istaff, ir-
rolling stock u l-organizzazzjoni interna 
tal-impriża;
(c) disposizzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet 
tas-saħħa u s-sikurezza, il-kundizzjonijiet 
soċjali u d-drittijiet tal-ħaddiema u tal-
konsumaturi;
(d) rekwiżiti li japplikaw għall-impriżi 
kollha fis-settur ferrovjarju rilevanti, li 
huma maħsuba biex joffru benefiċċji jew 
protezzjoni lill-konsumaturi.
2. Impriża ferrovjarja tista’ f’kull ħin 
tirreferi lill-Kummissjoni l-kwistjoni tal-
kompatibbiltà tar-rekwiżiti tal-liġi 
nazzjonali ma’ dik tal-Komunità, kif ukoll 
il-kwistjoni dwar jekk rekwiżiti bħal dawn 
ikunux applikati mingħajr 
diskriminazzjoni.
Jekk il-Kummissjoni jidhrilha li d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva ma 
jkunux ġew issodisfati, hija għandha 
tagħti opinjoni dwar l-interpretazzjoni 
korretta tad-Direttiva, mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 258 tat-Trattat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tinżamm il-formulazzjoni oriġinali. Bi prinċipju, ta’ min jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni li, 
fl-aħjar interess tal-Ewropa komuni, jiġu mminimizzati d-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali. 
Però, dan jista’ jsir biss jekk ikun hemm standards obbligatorji, aċċettati ġeneralment u 
armonizzati (bħat-TSIs) għall-Ewropa kollha. Ir-revoka tal-Artikolu twassal għal defiċit ta’ 
sikurezza. Dak li qabel kien l-Artikolu 226 jikkorrispondi għall-Artikolu 258 fit-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea.

Emenda 489
Ismail Ertug

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impriżi ferrovjarji għandhom 
jirrispettaw il-ftehimiet applikabbli għat-
trasport transkonfinali bil-ferrovija li 
huma fis-seħħ fl-Istati Membri li fihom 
joperaw. Għandhom josservaw ukoll id-
dispożizzjonijiet doganali u fiskali 
rilevanti.

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 ’il hemm ħafna 
mil-livell li jiġġustifika d-delega ta’ kompetenza lill-Kummissjoni. Għaldaqstant, il-modifiki 
għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta’ kodeċiżjoni normali.

Emenda 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu, 
wara li jikkonsulta mal-partijiet interessati, 
inkluż il-korp regolatorju msemmi fl-
Artikolu 55, jiżviluppa u jippubblika 
dikjarazzjoni dwar in-netwerk li tista’ tiġi 
akkwistata għal ħlas ta’ tariffa li ma tistax 
taqbeż l-ispiża tal-pubblikazzjoni tad-
dikjarazzjoni. Id-dikjarazzjoni dwar in-
netwerk għandha tkun ippubblikata f’mill-
anqas żewġ lingwi uffiċjali tal-Unjoni. Il-
kontenut tad-dikjarazzjoni dwar in-netwerk 
għandha tkun disponibbli mingħajr ħlas 
f’format elettroniku permezz tal-portal tal-
internet tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea.

1. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu, 
wara li jikkonsulta mal-partijiet interessati, 
inkluż il-korp regolatorju msemmi fl-
Artikolu 55, jiżviluppa u jippubblika 
dikjarazzjoni dwar in-netwerk li tista’ tiġi 
akkwistata għal ħlas ta’ tariffa li ma tistax 
taqbeż l-ispiża tal-pubblikazzjoni tad-
dikjarazzjoni. Id-dikjarazzjoni dwar in-
netwerk għandha tkun ippubblikata f’mill-
anqas it-tliet lingwi ta’ ħidma tal-
Kummissjoni. Il-kontenut tad-dikjarazzjoni 
dwar in-netwerk għandha tkun disponibbli 
mingħajr ħlas f’format elettroniku permezz 
tal-portal tal-internet tal-Aġenzija 
Ferrovjarja Ewropea.
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Or. fr

Emenda 491
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu, 
wara li jikkonsulta mal-partijiet interessati, 
inkluż il-korp regolatorju msemmi fl-
Artikolu 55, jiżviluppa u jippubblika 
dikjarazzjoni dwar in-netwerk li tista’ tiġi 
akkwistata għal ħlas ta’ tariffa li ma tistax 
taqbeż l-ispiża tal-pubblikazzjoni tad-
dikjarazzjoni. Id-dikjarazzjoni dwar in-
netwerk għandha tkun ippubblikata f’mill-
anqas żewġ lingwi uffiċjali tal-Unjoni. Il-
kontenut tad-dikjarazzjoni dwar in-netwerk 
għandha tkun disponibbli mingħajr ħlas 
f’format elettroniku permezz tal-portal tal-
internet tal-Aġenzija Ferrovjarja 
Ewropea.

1. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu, 
wara li jikkonsulta mal-partijiet interessati, 
inkluż il-korp regolatorju msemmi fl-
Artikolu 55, jiżviluppa u jippubblika 
dikjarazzjoni dwar in-netwerk li tista’ tiġi 
akkwistata għal ħlas ta’ tariffa li ma tistax 
taqbeż l-ispiża tal-pubblikazzjoni tad-
dikjarazzjoni. Id-dikjarazzjoni dwar in-
netwerk għandha tkun ippubblikata f’mill-
anqas żewġ lingwi uffiċjali tal-Unjoni. Il-
kontenut tad-dikjarazzjoni dwar in-netwerk 
għandha tkun disponibbli mingħajr ħlas 
f’format elettroniku fuq il-portal konġunt
tal-internet li għandu jiġi stabbilit mill-
maniġers tal-infrastruttura fil-qafas tal-
kooperazzjoni msemmija fl-Artikoli 37 u 
40.

Or. nl

Emenda 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de
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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 493
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness VI 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 494
Roberts Zīle

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas tat-tqegħid tal-imposti u r-regoli tat-
tqegħid tal-imposti huma ppubblikati fid-
dikjararzzjoni dwar in-netwerk.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas tat-tqegħid tal-imposti u r-regoli tat-
tqegħid tal-imposti huma ppubblikati fid-
dikjarazzjoni dwar in-netwerk.

Fil-każijiet li jirriżultaw mill-
kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni ma’ 
pajjiżi terzi, il-prinċipji u r-regoli tal-ħlas 
ma jiġux ippubblikati fid-dikjarazzjoni 
dwar in-netwerk iżda jiġu ppubblikati 
separatament mhux aktar tard minn 3 
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xhur qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tal-
iskadenza ġdida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont din id-Direttiva, il-prinċipji u r-regoli tal-ħlas jiġu ppubblikati ħafna aktar kmieni mill-
prattika attwali. Dan joħloq possibbiltà  li l-maniġers tal-infrastruttura kompetituri f’pajjiżi 
terzi biex isiru jafu l-prezzijiet fi żmien tajjeb biex jaġġustaw il-prezzijiet li jkunu pproponew 
(pereżempju, għall-vaguni mill-Bjelorussja jew mill-Ukraina) kif  jixraq (għal prezzijiet aktar 
baxxi). Għaldaqstant, il-maniġers tal-infrastruttura tal-UE u l-impriżi ferrovjarji jinsabu 
f’sitwazzjoni ta’ żvantaġġ.

Emenda 495
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jiddetermina u jiġbor il-piżijiet għall-użu 
tal-infrastruttura.

Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jiddetermina u jiġbor il-piżijiet għall-użu 
tal-infrastruttura sakemm il-parlament 
nazzjonali ikun kompetenti biex 
jistipulahom skont il-liġi kostituzzjonali 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri, huwa l-Parlament nazzjonali f’konformità mal-liġi kostituzzjonali tiegħu, 
il-korp kompetenti li jistabbilixxi l-prezzijiet għall-mezzi differenti tat-trasport. Din l-emenda 
tfittex li tintroduċi din il-possibbiltà peress li dan japplika għad-Direttiva 2009/12/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-imposti tal-ajruporti.

Emenda 496
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
maniġers tal-infrastruttura jikkooperaw 
biex jippermettu l-applikazzjoni ta’ skemi 
tat-tqegħid tal-imposti effiċjenti 
għat-tħaddim tas-servizzi ferrovjarji li 
jaqsmu aktar minn netwerk wieħed 
tal-infrastruttura. Il-maniġers tal-
infrastruttura għandhom b’mod 
partikolari jimmiraw li jiggarantixxu l-
aħjar kompetittività għas-servizzi tat-
trasport internazzjonali bil-ferrovija 
u jiżguraw l-użu effiċjenti tan-netwerks 
ferrovjarji.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
maniġers tal-infrastruttura jikkooperaw 
biex jippermettu l-applikazzjoni ta’ skemi 
tat-tqegħid tal-imposti effiċjenti 
għat-tħaddim tas-servizzi ferrovjarji li 
jaqsmu aktar minn netwerk wieħed 
tal-infrastruttura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni żejda: dawn l-għanijiet huma diġà mfakkra permezz tad-Direttiva kollha b’mod 
partikolari l-Artikolu 26 li jikkonċerna l-użu l-aktar effettiv mill-kapaċità tal-infrastruttura 
disponibbli li jinkludi s-servizzi internazzjonali wkoll.

Emenda 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li li 
l-paragrafu 1 jiġi implimentat, permezz ta’ 
ftehim kuntrattwali bejn l-awtorità 
kompetenti u l-maniġer tal-infrastruttura li 
jkopri perjodu ta’ żmien ta’ mhux inqas 
minn ħames snin li jipprovdi għal fondi 
mill-Istat.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li li 
l-paragrafu 1 jiġi implimentat, permezz ta’ 
ftehim kuntrattwali bejn l-awtorità 
kompetenti u l-maniġer tal-infrastruttura li 
jkopri perjodu ta’ żmien ta’ mhux inqas 
minn ħames snin li jipprovdi għal fondi 
mill-Istat u li fih tbassir indikattiv tal-livell 
tal-prezzijiet.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tinkludi indikazzjonijiet tal-imposti fil-kuntratti multiannwali 
sabiex tagħti lill-impriżi ferrovjarji xi ftit tal-viżibbiltà fuq perjodu ta’ żmien medju.

Emenda 498
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk ikun diġà hemm ftehim 
kuntrattwali bejn l-Istat Membru u l-
Maniġer tal-Infrastruttura fid-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, dan il-
ftehim jiġi eżentat mill-applikazzjoni tal-
paragrafi 3, 4 u 5 u mill-Anness VII sa 
ma jiskadi, jew għall-inqas sad-durata ta’ 
5 snin mid-data tat-traspożizzjoni ta’ dan 
it-test mill-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika hija meħtieġa biex jiġi evitat li r-regoli reveduti ma japplikawx għall-fethim 
kuntrattwali eżistenti fid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva skont l-Artikolu 68; aktar 
rekwiżiti għandhom jiġu implimentati biss fi ftehim ta’ segwitu li jieħu in kunsiderazzjoni d-
durata ta’ ħames snin wara d-data effettiva tat-traspożizzjoni fil-qafas leġiżlattiv tal-Istat 
Membru skont l-Artikolu 66.

Emenda 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prinċipji u l-parametri bażiċi ta’ 
fthemiet bħal dawn huma stabbiliti fl-
Anness VII li jista’ jiġi emendat fid-dawl 
tal-esperjenza, skont il-proċedura 

imħassar
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msemmija fl-Artikolu 60.

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 500
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prinċipji u l-parametri bażiċi ta’ fthemiet 
bħal dawn huma stabbiliti fl-Anness VII li 
jista’ jiġi emendat fid-dawl tal-esperjenza, 
skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 60.

Il-prinċipji u l-parametri bażiċi ta’ ftehimiet
bħal dawn huma stabbiliti fl-Anness VII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Element essenzjali li ma jaqax taħt il-proċedura tal-atti delegati.

Emenda 501
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp regolatorju msemmi fl-Artikolu 55 
għandu jivvaluta kemm hu xieraq id-dħul 
mistenni tal-maniġer tal-infrastruttura 
fuq żmien medju għal dak fit-tul biex 

imħassar
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jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni mifthema 
u għandu jagħmel ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti, mill-anqas 
xahar qabel ma jiġi ffirmat il-ftehim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korp regolatorju huwa arbitru: il-valutazzjoni tal-konsistenza fir-rigward tal-miri tal-
prestazzjoni miftehma kif stipulata fi ftehim kuntrattwali, hija l-kompetenza ta’ kontroll tal-
korp politiku tal-Istat Membru li ffirmah.

Emenda 502
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp regolatorju msemmi fl-Artikolu 55 
għandu jivvaluta kemm hu xieraq id-dħul 
mistenni tal-maniġer tal-infrastruttura 
fuq żmien medju għal dak fit-tul biex 
jintlaħqu l-miri ta’ prestazzjoni mifthema 
u għandu jagħmel ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti, mill-anqas 
xahar qabel ma jiġi ffirmat il-ftehim.

imħassar

Or. en

Emenda 503
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tagħti 
ġustifikazzjonijiet lill-korp regolatorju 
jekk beħsiebha ma żżommx ma’ dawn ir-
rakkomandazzjonijiet.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha tirrispondi lill-korp politiku tal-Istat Membru kompetenti 
inkarigat biex tiżgura l-konsistenza tal-ftehim kuntrattwali.

Emenda 504
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tagħti 
ġustifikazzjonijiet lill-korp regolatorju 
jekk beħsiebha ma żżommx ma’ dawn ir-
rakkomandazzjonijiet.

imħassar

Or. en

Emenda 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3 – subparagrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ftehim kuntrattwali jista’ jiġi revedut biss 
wara l-approvazzjoni mill-awtorità 
regolatorja. Din għandha tiċċekkja l-
ħtieġa u l-urġenza ta’ reviżjoni tal-
kuntratt u l-istrutturs finanzjarja tal-
kuntratt il-ġdid. L-Istati Membri 
għandhom jikkonsultaw il-partijiet 
interessati għall-inqas xahar qabel ma tiġi 
ffirmata r-reviżjoni u għandhom 
jippubblikaw id-dokument fi żmien xahar 
wara li jiġi konkluż.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tipprevieni kwalunkwe tentattiv abbużiv milli jiġi revedut ftehim 
kuntrattwali multiannwali qabel jiskadi.

Emenda 506
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-imposti għall-użu tal-infrastruttura 
ferrovjarja u għall-faċilitajiet 
tas-servizzi għandhom jitħallsu lill-
maniġer tal-infrastruttura u lill-operatur 
tal-faċilità tas-servizzi rispettivament u
jintużaw biex jipprovdu fondi għan-
negozju tagħhom.

1. L-imposti għall-użu tal-infrastruttura 
ferrovjarja u għall-faċilitajiet tas-servizzi 
ferrovjarji għandhom jitħallsu lill-
maniġer tal-infrastruttura u lill-operatur 
tal-faċilità tas-servizzi ferrovjarji
rispettivament .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni żejda: test leġiżlattiv m’għandux jagħti suġġerimenti dwar ir-raġunijiet l-għala 
jeħtieġ li jkun hemm imposta u l-għala għandha titħallas.

Emenda 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-taxxi u l-imposti li japplikaw għall-
aċċess tal-infrastruttura nazzjonali u l-
faċilitajiet essenzjali, għandhom ikollhom 
imposti biss b’tali mod li jkunu 
ekwivalenti għal taxxi u imposti simili 
f’mezzi oħra ta’ trasport. Il-Kummissjoni 
Ewropea għandha timmonitorja l-
applikazzjoni ta’ dan il-prinċipju sabiex 
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jiġu evitati d-distorsjonijiet tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kien hemm każijiet reċenti fejn il-bidliet fil-liġi tat-taxxa okkupazzjonali f’pajjiż wieħed 
wasslet għall-applikazzjoni ta’ taxxa tal-vagun (tal-pasiġġieri) għall-impriżi ferrovjarji kollha 
li joperaw fuq it-territorju tiegħu. Dan żied il-prezzijiet b’mod uniformi għat-traffiku 
transkonfinali tal-passiġġieri.

Emenda 508
Roberts Zīle

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 jew 
5 ta’ dan l-Artikolu jew għall-Artikolu 32, 
l-imposti għall-pakkett minimu tal-aċċess 
għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-ispiża 
direttament imġarrba minħabba t-tħaddim 
tas-servizz ferrovjarju, skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 jew 
5 ta’ dan l-Artikolu jew għall-Artikolu 32, 
l-imposti għall-pakkett minimu tal-aċċess 
għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-ispiża 
direttament imġarrba minħabba t-tħaddim 
tas-servizz ferrovjarju, skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Sabiex jiġu rkuprati għalkollox l-ispejjeż 
imġarrba mill-maniġer tal-infrastruttura, 
Stat Membru jista’, jekk is-suq jiflaħ għal 
dan, jimponi mark-ups abbażi ta’ prinċipji
effiċjenti, trasparenti u 
nondiskriminatorji, filwaqt li tiġi 
garantita l-aqwa kompetizzjoni b’mod 
partikolari tas-servizzi ferrovjarji 
internazzjonali. Is-sistema tal-imposti 
għandha tkun konformi maż-żidiet tal-
produttività miksuba mill-impriżi 
ferrovjarji.
Il-livell ta’ imposti m’għandux, 
madankollu, jeskludi l-użu tal-
infrastruttura minn oqsma tas-suq li 
jistgħu jħallsu għall-inqas l-ispiża li hija 
mġarrba b’mod dirett bħala riżultat tat-
tħaddim tas-servizz ferrovjarju, flimkien 
ma’ rata tad-dħul li s-suq jiflaħ.
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Qabel ma tiġi approvata l-imposta ta' tali 
mark-ups, l-Istati Membri għandhom 
jivvalutaw ir-relevanza tagħhom għall-
oqsma speċifiċi tas-suq, filwaqt li 
jikkunsidraw għall-inqas il-pari elenkati 
fil- punt 3 tal-Anness VIII u jżommu 
dawk rilevanti. Il-lista tal-oqsma tas-suq 
definiti mill-maniġers tal-infrastruttura 
għandu jkun fiha għall-inqas dawn it-
tlieta: servizzi tal-merkanzija, servizzi tal-
passiġġieri fil-qafas ta’ kuntratt ta’ servizz 
pubbliku u servizzi tal-passiġġieri oħra. 
Il-maniġers tal-infrastruttura jistgħu 
jiddistingwu aktar l-oqsma tas-suq.
L-oqsma tas-suq li fihom l-impriżi 
ferrovjarji mhux joperaw bħalissa iżda li 
jistgħu jipprovdu servizzi matul il-perjodu 
ta’ validità tas-sistema tal-prezzijiet, 
għandhom jiġu definiti wkoll. Il-maniġer 
tal-infrastruttura m’għandux jinkludi 
mark-up fis-sistema tal-prezzijiet għal 
dawn l-oqsma tas-suq.
Il-lista tal-oqsma tas-suq għandha tiġi 
ppubblikata fl-istqarrija tan-netwerk u 
għandha tiġi reveduta kull ħames snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħlasijiet tal-infrastruttura stabbilita fuq il-livell tal-ispejjeż diretti ma tistax tkopri l-infiq 
kollu tal-maniġer tal-infrastruttura. Għaldaqstant, il-livell ta’ ħlasijiet li s-suq jiflaħ għalih,
għal kull qasam tas-suq, m’għandux jiġi kkunsidrat bħala l-eċċezzjoni iżda għandu jkun 
wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-ħlasijiet. Għalhekk, it-test dwar il-mark-ups għandu jitneħħa 
mill-Artikolu 32.1. (eċċezzjonijiet) u jitqegħed fl-Artikolu 31.3 (prinċipji ta’ ħlasijiet bażiċi). 
Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li jivvalutaw ir-relevanza tal-mark-ups 
għal oqsma tas-suq speċifiċi.

Emenda 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 jew 
5 ta’ dan l-Artikolu jew għall-Artikolu 32, 
l-imposti għall-pakkett minimu tal-aċċess 
għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-ispiża 
direttament imġarrba minħabba t-tħaddim 
tas-servizz ferrovjarju, skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 jew 
5 ta’ dan l-Artikolu jew għall-Artikolu 32, 
l-imposti għall-pakkett minimu tal-aċċess 
għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-ispiża 
direttament imġarrba minħabba t-tħaddim 
tas-servizz ferrovjarju, skont il-punt 1 tal-
Anness VIII. Minbarra fil-każ provdut fil-
paragrafu 5, il-maniġer tal-infrastruttura 
ma jistax japplika livell ta’ imposti li 
jaqbeż l-ispiża ġenerali tal-infrastruttura, 
skont il-qasam tas-suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta’ ħlasijiet ma jistax jaqbeż l-ispiża biex tiġi rkuprata n-nefqa ġenerali tal-
infrastruttura, skont il-qasam tas-suq. Dan huwa essenzjali sabiex jiġu evitat li jiġu introdotti 
mekkaniżmi mhux trasparenti fl-iffinanzjar transversali u biex tiġi preservata l-vijabbiltà 
ekonomika ta’ ċerti tipi ta’ traffiku.

Emenda 510
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 jew 
5 ta’ dan l-Artikolu jew għall-Artikolu 32, 
l-imposti għall-pakkett minimu tal-aċċess 
għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-ispiża 
direttament imġarrba minħabba t-tħaddim 
tas-servizz ferrovjarju, skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 jew 
5 ta’ dan l-Artikolu jew għall-Artikolu 32, 
l-imposti għall-pakkett minimu tal-aċċess 
għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-ispiża 
direttament imġarrba minħabba t-tħaddim 
tas-servizz ferrovjarju, skont il-punt 1 tal-
Anness VIII. L-Istati Membri ma jistgħux 
japplikaw dan ir-rekwiżit għat-trasport 
tal-merkanzija minn jew lejn pajjiżi terzi 
fuq netwerk li l-wisa’ tal-linji tiegħu huwa 
differenti min-netwerk ferrovjarju ewlieni 
fl-Unjoni.

Or. en
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Emenda 511
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 jew 
5 ta’ dan l-Artikolu jew għall-Artikolu 32, 
l-imposti għall-pakkett minimu tal-aċċess 
għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-ispiża 
direttament imġarrba minħabba t-tħaddim 
tas-servizz ferrovjarju, skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 jew 
5 ta’ dan l-Artikolu jew għall-Artikolu 32, 
l-imposti għall-pakkett minimu tal-aċċess 
għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-ispiża 
direttament imġarrba minħabba t-tħaddim 
tas-servizz ferrovjarju, skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Għat-trasport tal-merkanzija minn u lejn 
pajjiżi terzi fuq netwerk li l-wisa’ tal-linji 
tiegħu huwa differenti min-netwerk 
ferrovjarju ewlieni fl-Unjoni, il-maniġers 
tal-infrastruttura jistgħu jistabbilixxu 
imposti ogħla sabiex jiksbu l-ispejjeż 
kollha tal-irkupru tal-ispejjeż imġarrba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-traffiku tal-merkanzija ferrovjarja li ġej mill-Istati Baltiċi joriġina b’mod predominanti 
minn barra l-UE. Il-proposta tal-Kummissjoni tillimita b’mod sinifikanti l-possibbiltà li 
maniġers tal-infrastruttura jkopru l-ispiża kollha u jinvestu fl-iżvilupp tan-netwerk 
ferrovjarju. Dawk li jħallsu t-taxxa fl-UE jissussidjaw l-infrastruttura li tintuża b’mod 
predominanti mit-traffiku tal-merkanzija li joriġina minn pajjiżi terzi. Il-partijiet terzi 
jibbenefikaw l-aktar minn dan it-tip ta’ mudell propost fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 512
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 jew 
5 ta’ dan l-Artikolu jew għall-Artikolu 32, 

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 jew 
5 ta’ dan l-Artikolu jew għall-Artikolu 32, 
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l-imposti għall-pakkett minimu tal-aċċess 
għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-ispiża 
direttament imġarrba minħabba t-tħaddim 
tas-servizz ferrovjarju, skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

l-imposti għall-pakkett tal-aċċess fis-seħħ, 
stabbiliti fl-Anness III u l-aċċess għall-
binarji għall-faċilitajiet ferrovjarji 
kkonċernati għandhom jiġu stabbiliti 
abbażi tal-ispiża direttament imġarrba 
minħabba t-tħaddim tas-servizz ferrovjarju, 
skont il-punt 1 tal-Anness VIII. Bl-
esklużjoni tal-modifiki li jirrigwardaw id-
dispożizzjonijiet dwar il-ħsejjes u r-
restrizzjonijiet ambjentali, l-imposti tal-
infrastruttura m’għandhomx jaqbżu l-
ispiża sħiħa tal-infrastruttura għal kull 
qasam tas-suq ferrovjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li ssir kjarifika fir-rigward tal-aċċess għall-faċilitajiet ferrovjarji tal-Anness III u li 
tiġi salvagwardata l-possibbiltà ta’ modifiki skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 
5.

Emenda 513
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt tal-Anness VIII jista’ jiġi emendat 
fid-dawl tal-esperjenza, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 60.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Abbuż tal-Kummissjoni tas-setgħat tagħha biex tintervieni fis-settur ferrovjarju nazzjonali.

Emenda 514
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt tal-Anness VIII 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 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta t-tqegħid tal-imposti għall-kost tal-
effetti tal-istorbju jkun permess mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni għat-trasport bit-
triq tal-merkanzija, l-imposti tal-
infrastruttura għandhom ikunu emendati 
biex jitqies il-kost tal-effetti tal-istorbju 
kkawżati mit-tħaddim tal-ferrovija skont 
il-punt 2 tal-Anness VII.

Meta Stat Membru japplika t-tqegħid tal-
imposti għal mezzi oħra tat-trasport għall-
kost tal-effetti tal-istorbju, skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, l-imposti tal-
infrastruttura f’dak l-Istat Membru
għandhom ikunu emendati biex jitqies il-
kost tal-effetti tal-istorbju kkawżati mit-
tħaddim tal-ferrovija skont il-punt 2 tal-
Anness VII.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Applikazzjoni sistematika tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 31(5), dak il-ħin stess meta jkun 
hemm l-għażla li jiġu applikati miżuri biex jinternalizzaw l-imposti esterni previsti fid-
Direttiva dwar l-Eurovignette, toħloq kompetizzjoni inġusta bejn il-mezzi differenti tat-
trasport, b’mod partikolari bejn t-trasport bil-ferrovija u dak bit-triq.

Emenda 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta t-tqegħid tal-imposti għall-kost tal-
effetti tal-istorbju jkun permess mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni għat-trasport bit-
triq tal-merkanzija, l-imposti tal-
infrastruttura għandhom ikunu emendati 
biex jitqies il-kost tal-effetti tal-istorbju
kkawżati mit-tħaddim tal-ferrovija skont 
il-punt 2 tal-Anness VII.

L-imposti tal-infrastruttura għandhom 
ikunu emendati biex jitqies il-kost tal-
effetti tal-istorbju kkawżati mit-tħaddim 
tal-ferrovija skont il-punt 2 tal-Anness VII.

Dawn il-modifiki għandhom 
jikkostitwixxu dħul newtrali sakemm l-
Istat Membru tal-infrastruttura 
inkwistjoni ma japplikax imposti fuq l-
istorbju għas-settur tat-tasposrt bit-triq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ imposti differenzjati tal-istorbju għandha sseħħ fil-mezzi kollha tat-
trasport sabiex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet indaqs.

Emenda 517
Hubert Pirker

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta t-tqegħid tal-imposti għall-kost tal-
effetti tal-istorbju jkun permess mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni għat-trasport bit-
triq tal-merkanzija, l-imposti tal-
infrastruttura għandhom ikunu emendati 
biex jitqies il-kost tal-effetti tal-istorbju 
kkawżati mit-tħaddim tal-ferrovija skont il-
punt 2 tal-Anness VII.

Meta f’xi Stat Membru t-tqegħid tal-
imposti għall-kost tal-effetti tal-istorbju 
jkun permess mil-leġiżlazzjoni nazzjonali
għat-trasport bit-triq tal-merkanzija, fl-Istat 
Membru kkonċernat l-imposti tal-
infrastruttura għandhom ikunu emendati 
b’tali mod li jitqies il-kost tal-effetti tal-
istorbju kkawżati mit-tħaddim tal-ferrovija 
skont il-punt 2 tal-Anness VII.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Bis-saħħa ta’ din il-formulazzjoni jinħolqu kundizzjonjiet indaqs għaż-żewġ mezzi ta’ 
trasport.

Emenda 518
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta t-tqegħid tal-imposti għall-kost tal-
effetti tal-istorbju jkun permess mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni għat-trasport bit-
triq tal-merkanzija, l-imposti tal-
infrastruttura għandhom ikunu emendati 
biex jitqies il-kost tal-effetti tal-istorbju 
kkawżati mit-tħaddim tal-ferrovija skont 
il-punt 2 tal-Anness VII.

Meta t-tqegħid tal-imposti għall-kost tal-
effetti tal-istorbju jkun permess b’mod 
obbligatorju mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
għat-trasport bit-triq, l-imposti tal-
infrastruttura għandhom ikunu emendati 
kif xieraq biex jitqies il-kost tal-effetti tal-
istorbju kkawżati mit-tħaddim tal-ferrovija 
skont il-punt 2 tal-Anness VII sabiex jiġi 
inċentivat ir-riadattament ta’ rolling stock 
għal wieħed b’ tagħmir inqas storbjuż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ imposta fuq l-istorbju tirrigwarda kemm is-settur tat-trasport bit-triq kif 
ukoll dak ferrovjarju: fis-settur ferrovjarju għandhom isiru investimenti adegwati u effettivi.

Emenda 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta t-tqegħid tal-imposti għall-kost tal-
effetti tal-istorbju jkun permess mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni għat-trasport bit-
triq tal-merkanzija, l-imposti tal-
infrastruttura għandhom ikunu emendati 
biex jitqies il-kost tal-effetti tal-istorbju 

5. Meta t-tqegħid tal-imposti għall-kost tal-
effetti tal-istorbju jkun permess mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni għat-trasport bit-
triq tal-merkanzija, l-imposti tal-
infrastruttura jistgħu jkunu emendati biex 
jitqies il-kost tal-effetti tal-istorbju 
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kkawżati mit-tħaddim tal-ferrovija skont 
il-punt 2 tal-Anness VII.

kkawżati mit-tħaddim tal-ferrovija .

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal kumpens għall-investiment f’sistema ta’ tqegħid ta’ tagħmir inqas storbjuż 
fil-vaguni, mhijiex adegwata fid-dawl tal-ispejjeż li ġġib magħha. Il-finanzjament dirett tat-
tqegħid ta’ komponenti adattati fir-rolling stock (pads tal-brejkijiet magħmula minn materjal 
kompost) jista’ jkun mod aktar effettiv biex jitnaqqas l-istorbju minn modulazzjoni tal-
introduzzjoni ta’ imposti mill-maniġers. Fl-istess ħin, l-adozzjoni tal-prinċipju ta’ inqas 
impost fuq l-aċċess għal infrastruttura ta’ rolling stock b’livelli aktar baxxi ta’ storbju, aktar 
baxxi tista’ tirriżulta f’aktar imposti għall-operaturi li ma jużawx tali rolling stock.

Emenda 520
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta t-tqegħid tal-imposti għall-kost 
tal-effetti tal-istorbju jkun permess mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni għat-trasport bit-
triq tal-merkanzija, l-imposti tal-
infrastruttura għandhom ikunu emendati 
biex jitqies il-kost tal-effetti tal-istorbju 
kkawżati mit-tħaddim tal-ferrovija skont 
il-punt 2 tal-Anness VII.

L-imposti tal-infrastruttura għandhom 
ikunu emendati biex jitqies il-kost tal-
effetti tal-istorbju kkawżati mit-tħaddim 
tal-ferrovija skont il-punt 2 tal-Anness VII.

Or. nl

Emenda 521
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta t-tqegħid tal-imposti għall-kost tal-
effetti tal-istorbju jkun permess mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni għat-trasport bit-

Meta Stat Membru, f’konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, japplika
t-tqegħid tal-imposti għall-kost tal-effetti 
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triq tal-merkanzija, l-imposti tal-
infrastruttura għandhom ikunu emendati 
biex jitqies il-kost tal-effetti tal-istorbju 
kkawżati mit-tħaddim tal-ferrovija skont 
il-punt 2 tal-Anness VII.

tal-istorbju għat-trasport bit-triq tal-
merkanzija, l-imposti tal-infrastruttura ta’ 
dak l-Istat Membru jistgħu jkunu
emendati biex jitqies il-kost tal-effetti tal-
istorbju kkawżati mit-tħaddim tal-ferrovija 
skont il-punt 2 tal-Anness VII.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex it-trasport ferrovjarju ma jaqax fi żvantaġġ, l-introduzzjoni tal-miżuri biex 
jinternalizzaw l-imposti esterni għat-trasport ferrovjarju għandha ssir b’mod parallel ma’ u 
b’kundizzjonijiet simili għal dawk applikabbli għal mezzi l-oħra tat-trasport, b’mod 
partikolari għat-trasport tat-triq.

Emenda 522
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tali modifika tal-imposti tal-
infrastruttura għandha tippermettil 
kumpens għall-investimenti fir-
riadattament tar-rolling stock b’ 
teknoloġija tal-brejkijiet l-anqas storbjuża 
li tkun disponibbli u l-aktar waħda 
vijabbli ekonomikament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-aqwa mod biex jitnaqqas l-istorbju huwa li jiġu installati sistemi tal-brejkijiet li jagħmlu ftit 
storbju. L-introduzzjoni ta’ sistema ta’ inċentivi għandha tinkoraġġixxi l-adattament u l-
modernizzazzjoni tar-rolling stock.

Emenda 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt 2 tal-Anness VIII jista’ jiġi 
emendat fid-dawl tal-esperjenza, skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 60, 
b’mod partikolari biex ikunu speċifikati l-
elementi ta’ imposti ddivrenzjati tal-
infrastruttura.

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 524
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt 2 tal-Anness VIII jista’ jiġi 
emendat fid-dawl tal-esperjenza, skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 60, 
b’mod partikolari biex ikunu speċifikati l-
elementi ta’ imposti ddivrenzjati tal-
infrastruttura.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Element essenzjali li ma jaqax taħt il-proċedura tal-atti delegati.

Emenda 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt 2 tal-Anness VIII jista’ jiġi emendat 
fid-dawl tal-esperjenza, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 60, b’mod 
partikolari biex ikunu speċifikati l-elementi 
ta’ imposti ddivrenzjati tal-infrastruttura.

Il-punt 2 tal-Anness VIII jista’ jiġi emendat 
fid-dawl tal-esperjenza, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 60, b’mod 
partikolari biex ikunu speċifikati l-elementi 
ta’ imposti ddivrenzjati tal-infrastruttura, 
bil-kundizzjoni li dan ma jwassalx għal 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni b’detriment 
għat-trasport ferrovjarju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet maħsuba biex jintegraw esternalitajiet relatati mal-istorbju m’għandhomx 
ikunu ta’ detriment għall-kompetittività tat-trasport ferrovjarju meta mqabbla ma’ mezzi oħra 
tat-trasport.

Emenda 526
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piżijiet infrastrutturali jistgħu jiġu 
mmodifikati biex iqisu l-ispejjeż ta’ effetti 
ambjentali oħrajn ikkawżati mit-tħaddim 
tal-ferrovija li mhumiex imsemmija fil-
punt 2 tal-Anness VIII. Kull emenda bħal 
din li tista’ tiżgura l-internalizzazzjoni tal-
ispejjeż esterni tal-emissjoni ta’ sustanzi li 
jniġġsu l-arja tal-arja minħabba t-tħaddimi
ta’ servizz ferrovjarju għandha tiġi 
differenzjata skont id-daqs tal-effett 
ikkawżat.

Il-piżijiet infrastrutturali jistgħu jiġu 
mmodifikati biex iqisu l-ispejjeż ta’ effetti 
ambjentali oħrajn ikkawżati mit-tħaddim 
tal-ferrovija li mhumiex imsemmija fil-
punt 2 tal-Anness VIII. Kull emenda bħal 
din li tista’ tiżgura l-internalizzazzjoni tal-
ispejjeż esterni tal-emissjoni ta’ sustanzi li 
jniġġsu l-arja u tal-emissjoni ta’ ħsejjes
minħabba t-tħaddim ta’ servizz ferrovjarju 
għandha tiġi differenzjata skont id-daqs tal-
effett ikkawżat.

Or. de
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Emenda 527
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tqegħid tal-imposti ta’ spejjeż 
ambjentali oħrajn li jirriżulta f’żieda fid-
dħul totali li jakkumula għall-
maniġer tal-infrastruttura għandu 
madankollu jitħalla biss jekk dan it-
tqegħid tal-imposta jkun permess mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni għat-trasport tal-
merkanzija bit-triq. Jekk it-tqegħid tal-
imposti għal dawn l-ispejjeż ambjentali 
mhux permess mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni
għat-trasport tal-merkanzija bit-triq, din l-
emenda ma għandhiex tirriżulta f’xi tibdil 
ġenerali fid-dħul tal-maniġer tal-
infrastruttura.

imħassar

Or. nl

Emenda 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tqegħid tal-imposti ta’ spejjeż ambjentali 
oħrajn li jirriżulta f’żieda fid-dħul totali li 
jakkumula għall-maniġer tal-infrastruttura 
għandu madankollu jitħalla biss jekk dan 
it-tqegħid tal-imposta jkun permess mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni għat-trasport tal-
merkanzija bit-triq. Jekk it-tqegħid tal-
imposti għal dawn l-ispejjeż ambjentali 
mhux permess mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
għat-trasport tal-merkanzija bit-triq, din l-
emenda ma għandhiex tirriżulta f’xi tibdil 
ġenerali fid-dħul tal-maniġer tal-
infrastruttura.

It-tqegħid tal-imposti ta’ spejjeż ambjentali 
oħrajn għandhom ikunu newtrali fir-
rigward tad-dħul għall-maniġer tal-
infrastruttura sakemm ma jiġux introdotti 
ħlasijiet simili lis-settur tat-trasport bit-
triq f’dak l-Istat Membru partikolari.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-internalizzazzjoni tal-imposti esterni hija t-tħassib ewlieni għall-politika tat-trasport tal-
UE. Il-leġiżlazzjoni jeħtieġ li tinkludi s-setturi kollha; fl-istess ħin, is-settur ferrovjarju 
għandu jitħalla jagħmel l-ewwel passi – madankollu mingħajr ma jinħoloq żvantaġġ 
kompetittiv.

Emenda 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk piżijiet ta’ spejjeż ambjentali 
jiġġeneraw dħul addizzjonali, għandhom 
ikunu l-Istati Membri li jiddeċiedu kif 
għandu jintuża d-dħul. L-awtoritajiet 
rilevanti għandhom iżommu l-
informazzjoni meħtieġa biex jiżguraw li l-
oriġini tat-tqegħid tal-imposti tal-ispejjeż 
ambjentali u l-użu tagħhom jistgħu jiġu 
traċċati. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni b’din l-
informazzjoni fuq bażi regolari.

Jekk piżijiet ta’ spejjeż ambjentali 
jiġġeneraw dħul addizzjonali, għandhom 
ikunu l-Istati Membri li jiddeċiedu kif 
għandu jintuża d-dħul għall-benefiċċju 
tas-sistemi tat-trasport. L-awtoritajiet 
rilevanti għandhom iżommu l-
informazzjoni meħtieġa biex jiżguraw li l-
oriġini tat-tqegħid tal-imposti tal-ispejjeż 
ambjentali u l-użu tagħhom jistgħu jiġu 
traċċati. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni b’din l-
informazzjoni fuq bażi regolari.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tistabbilixxi l-prinċipju li d-dħul addizzjonali għandu jiġi allokat għas-
sistemi tat-trasport.

Emenda 530
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk piżijiet ta’ spejjeż ambjentali 
jiġġeneraw dħul addizzjonali, għandhom 
ikunu l-Istati Membri li jiddeċiedu kif 
għandu jintuża d-dħul. L-awtoritajiet 
rilevanti għandhom iżommu l-
informazzjoni meħtieġa biex jiżguraw li l-
oriġini tat-tqegħid tal-imposti tal-ispejjeż 
ambjentali u l-użu tagħhom jistgħu jiġu 
traċċati. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni b’din l-
informazzjoni fuq bażi regolari.

Jekk piżijiet ta’ spejjeż ambjentali 
jiġġeneraw dħul addizzjonali, għandhom 
ikunu l-Istati Membri li jiddeċiedu kif 
għandu jintuża d-dħul biex jappoġġja l-
iżvilupp tas-settur ferrovjarju. L-
awtoritajiet rilevanti għandhom iżommu l-
informazzjoni meħtieġa biex jiżguraw li l-
oriġini tat-tqegħid tal-imposti tal-ispejjeż 
ambjentali u l-użu tagħhom jistgħu jiġu 
traċċati. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni b’din l-
informazzjoni fuq bażi regolari.

Or. fr

Emenda 531
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk piżijiet ta’ spejjeż ambjentali 
jiġġeneraw dħul addizzjonali, għandhom
ikunu l-Istati Membri li jiddeċiedu kif 
għandu jintuża d-dħul. L-awtoritajiet 
rilevanti għandhom iżommu l-
informazzjoni meħtieġa biex jiżguraw li l-
oriġini tat-tqegħid tal-imposti tal-ispejjeż 
ambjentali u l-użu tagħhom jistgħu jiġu 
traċċati. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni b’din l-
informazzjoni fuq bażi regolari.

Jekk piżijiet ta’ spejjeż ambjentali 
jiġġeneraw dħul addizzjonali, l-Istati 
għandhom jallokawh għat-titjib fl-
infrastruttura ferrovjarja. L-awtoritajiet 
rilevanti għandhom iżommu l-
informazzjoni meħtieġa biex jiżguraw li l-
oriġini tat-tqegħid tal-imposti tal-ispejjeż 
ambjentali u l-użu tagħhom jistgħu jiġu 
traċċati. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni b’din l-
informazzjoni fuq bażi regolari.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Minħabba li n-nuqqas ta’ investiment mill-Istati Membri fin-netwerk ferrovjarju huwa 
problema ewlenija, jagħmel sens li d-dħul iġġenerat jiġi investit mill-ġdid fit-titjib tal-
infrastruttura ferrovjarja.
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Emenda 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Sabiex jiġi inkoraġġit it-tnaqqis tal-
istorbju fis-sors, ir-regoli tal-UE dwar il-
kofinanzjament għandhom jiġu emendati 
sabiex jiġi permess il-kofinanzjament tar-
rolling stock u r-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat għandhom jiġu adattati kif 
xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ċifri li jissuġġerixxu li jista’ jsir tfaddil sostanzjali permezz tal-investiment fl-aktar 
teknoloġiji aġġornati li jnaqqsu l-istorbju fis-sors meta mqabbla mal-miżuri ta' protezzjoni 
kontra l-istorbju. L-ispejjeż għat-“teknoloġija sors” ivarjaw minn 3 għal 4 darbiet aktar 
effettivi meta mqabbla mal-miżuri tal-protezzjoni.

Emenda 533
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-forniment tas-servizzi msemmija fil-
punt 2 tal-Anness III ma għandux ikun 
kopert minn dan l-Artikolu. Fi 
kwalunkwe każ, il-piż impost fuq servizzi 
bħal dawn ma għandux ikun aktar mill-
ispiża biex jiġu pprovduti, flimkien ma’ 
profitt raġonevoli.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhi prevista l-ebda distinzjoni fil-provediment tal-aċċess u l-użu, meta meħtieġ, tal-
faċilitajiet tas-servizz elenkati fl-Anness III: kull fornitur tas-servizz ferrovjarju inkluż il-
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maniġer tal-infrastruttura għandhom ikunu intitolati biex jirċievu l-ħlas korrispondenti għas-
servizz provdut.

Emenda 534
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Meta s-servizzi elenkati fil-punti 3 u 4 
tal-Anness III, bħala servizzi addizzjonali 
u anċillari jiġu offerti minn fornitur 
wieħed biss, l-imposta imponuta għal dan 
is-servizz ma għandhiex tkun akbar mill-
ispiża biex jiġi pprovdut.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhi prevista l-ebda distinzjoni fl-għoti tal-aċċess għall-faċilitajiet tas-servizz elenkati fl-
Anness III u fl-użu tagħhom, meta dawn ikunu meħtieġa: kull fornitur tas-servizz ferrovjarju 
inkluż il-maniġer tal-infrastruttura għandhom ikunu intitolati biex jirċievu l-ħlas 
korrispondenti għas-servizz provdut.

Emenda 535
Roberts Zīle

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun hemm irkupru sħiħ tal-
ispejjeż magħmula mill-
maniġer tal-infrastruttura, Stat Membru 
jista’, jekk is-suq jiflaħ għalihom, jimponi 
mark-ups fuq bażi ta’ prinċipji effiċjenti, 
trasparenti u nondiskriminatorji, waqt li 
jiggarantixxi l-aħjar kompetittività b’mod 
partikolari tal-merkanzija internazzjonali 
bil-ferrovija. Is-sistema tat-tqegħid tal-
imposti għandha tirrispetta ż-żidiet fil-

deleted



AM\870643MT.doc 49/164 PE467.167v01-00

MT

produttività miksuba mill-impriżi 
ferrovjarji.
Iżda l-livell tal-imposti ma għandux 
jeskludi l-użu tal-infrastruttura minn 
taqsimiet tas-suq li jistgħu jħallsu għall-
inqas l-ispejjeż imġarrba direttament 
b’riżultat tat-tħaddim tas-servizz 
ferrovjarju , u rata ta’ redditu li jiflaħ 
għaliha s-suq.
Dawn it-taqsimiet tas-suq għandhom jiġu 
stabbiliti skont il-kriterji stipulati fil-
punt 3 tal-Anness VIII, suġġetti għall-
approvazzjoni minn qabel tal-korp 
regolatorju. Għat-taqsimiet tas-suq li 
m’hemmx traffiku għalihom, il-mark-ups 
ma għandhomx ikunu inklużi mas-
sistema tat-tqegħid tal-imposti.
Il-punt 3 tal-Anness VIII jista’ jiġi 
emendat fid-dawl tal-esperjenza, skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 60.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-imposta tal-infrastruttura stabbilita fill-livell ta’ imposti diretti ma tistax tkopri l-infiq kollu 
tal-maniġer tal-infrastruttura. Għaldaqstant, il-livell tqegħid tal-imposti li s-suq jiflaħ għalih 
għal kull qasam tas-suq m’għandux jiġi kkunsidrat bħala l-eċċezzjoni iżda għandu jkun 
wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-imposti. Għalhekk, it-test dwar il-mark-ups għandu jitneħħa 
mill-Artikolu 32.1.(eċċezzjonijiet) u jitqiegħed fl-Artikolu 31.3 (prinċipji tat-tqegħid tal-
imposti bażiċi).

Emenda 536
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikun hemm irkupru sħiħ tal-ispejjeż 
magħmula mill-maniġer tal-infrastruttura, 
Stat Membru jista’, jekk is-suq jiflaħ 
għalihom, jimponi mark-ups fuq bażi ta’ 
prinċipji effiċjenti, trasparenti u 

Sabiex ikun hemm irkupru sħiħ tal-ispejjeż 
magħmula mill-maniġer tal-infrastruttura, 
Stat Membru jista’ jawtorizza lill-maniġer 
tal-infrastruttura biex ikun jista’, f’kull 
qasam partikolari tas-suq, u jekk dak il-
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nondiskriminatorji, waqt li jiggarantixxi l-
aħjar kompetittività b’mod partikolari tal-
merkanzija internazzjonali bil-ferrovija. 
Is-sistema tat-tqegħid tal-imposti għandha 
tirrispetta ż-żidiet fil-produttività 
miksuba mill-impriżi ferrovjarji.

qasam tas-suq jiflaħ għalihom, jimponi 
mark-up fuq bażi ta’ prinċipji effiċjenti, 
trasparenti u nondiskriminatorji, waqt li 
jiggarantixxi l-aħjar kompetittività tas-
settur ferrovjarju.

Or. en

Emenda 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikun hemm irkupru sħiħ tal-ispejjeż 
magħmula mill-maniġer tal-infrastruttura, 
Stat Membru jista’, jekk is-suq jiflaħ 
għalihom, jimponi mark-ups fuq bażi ta’ 
prinċipji effiċjenti, trasparenti u 
nondiskriminatorji, waqt li jiggarantixxi l-
aħjar kompetittività b’mod partikolari tal-
merkanzija internazzjonali bil-ferrovija. Is-
sistema tat-tqegħid tal-imposti għandha 
tirrispetta ż-żidiet fil-produttività 
miksuba mill-impriżi ferrovjarji.

Sabiex ikun hemm irkupru sħiħ tal-ispejjeż 
magħmula mill-maniġer tal-infrastruttura, 
Stat Membru jista’, jekk il-qasam tas-suq 
jiflaħ għalihom, jawtorizza l-maniġer tal-
infrastruttura biex jimponi mark-ups fuq 
bażi ta’ prinċipji effiċjenti, trasparenti u 
nondiskriminatorji, waqt li jiggarantixxi l-
aħjar kompetittività b’mod partikolari tal-
merkanzija internazzjonali bil-ferrovija. Is-
sistema tat-tqegħid tal-imposti għandha 
tirrispetta ż-żidiet fil-produttività 
miksuba mill-impriżi ferrovjarji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tikkjarifika l-irwoli tal-atturi differenti u biex tiżgura li din il-
proċedura hija applikata mill-qasam tas-suq.

Emenda 538
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikun hemm irkupru sħiħ tal-ispejjeż 
magħmula mill-maniġer tal-infrastruttura, 
Stat Membru jista’, jekk is-suq jiflaħ 
għalihom, jimponi mark-ups fuq bażi ta’ 
prinċipji effiċjenti, trasparenti u 
nondiskriminatorji, waqt li jiggarantixxi l-
aħjar kompetittività b’mod partikolari tal-
merkanzija internazzjonali bil-ferrovija. 
Is-sistema tat-tqegħid tal-imposti għandha 
tirrispetta ż-żidiet fil-produttività 
miksuba mill-impriżi ferrovjarji.

Sabiex ikun hemm irkupru sħiħ tal-ispejjeż 
magħmula mill-maniġer tal-infrastruttura, 
Stat Membru jista’ jawtorizza lill-maniġer 
tal-infrastruttura biex ikun jista’, fi 
kwalunkwe qasam partikolari tas-suq 
ferrovjarju, u jekk il-kundizzjonijiet 
ikkonċernati jkunu tollerabbli, jimponi
mark-up fuq bażi ta’ prinċipji effiċjenti, 
trasparenti u nondiskriminatorji, waqt li 
jiggarantixxi l-aħjar effettività tas-settur 
ferrovjarju. Is-sistema tat-tqegħid tal-
imposti għandha tirrispetta ż-żidiet fil-
produttività miksuba mill-impriżi 
ferrovjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri tal-UE, jiġu applikati mudelli differenti ta’ imposti għall-użu tal-
infrastruttura ferrovjarja: taħt l-awtorizzazzjoni tal-Istat Membru, il-maniġer tal-
infrastruttura jista’ japplika mark-up sabiex tinkiseb l-effettività u l-aqwa netwerk ferrovjarju 
kif iddikjarat fl-Artikolu 26.

Emenda 539
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn it-taqsimiet tas-suq għandhom jiġu 
stabbiliti skont il-kriterji stipulati fil-
punt 3 tal-Anness VIII, suġġetti għall-
approvazzjoni minn qabel tal-korp 
regolatorju. Għat-taqsimiet tas-suq li 
m’hemmx traffiku għalihom, il-mark-ups
ma għandhomx ikunu inklużi mas-sistema 
tat-tqegħid tal-imposti.

Dawn it-taqsimiet tas-suq għandhom jiġu 
stabbiliti skont il-punt 3 tal-Anness VIII 
wara li jiġu kkunsidrati l-pari elenkati fih 
u li jinżammu dawk relevanti suġġetti 
għall-approvazzjoni minn qabel tal-korp 
regolatorju. Għat-taqsimiet tas-suq li 
m’hemmx traffiku għalihom, il-mark-ups
ma għandhomx ikunu inklużi mas-sistema 
tat-tqegħid tal-imposti.

Or. en
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Emenda 540
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn it-taqsimiet tas-suq għandhom jiġu 
stabbiliti skont il-kriterji stipulati fil-punt 3 
tal-Anness VIII, suġġetti għall-
approvazzjoni minn qabel tal-korp 
regolatorju. Għat-taqsimiet tas-suq li 
m’hemmx traffiku għalihom, il-mark-ups
ma għandhomx ikunu inklużi mas-sistema 
tat-tqegħid tal-imposti.

Dawn it-taqsimiet tas-suq ferrovjarju u l-
mark-ups korrispondenti proposti,
għandhom jiġu stabbiliti skont il-
proċedura stipulata fil-punt 3 
tal-Anness VIII. Għat-taqsimiet tas-suq li 
m’hemmx traffiku għalihom, il-mark-ups
ma għandhomx ikunu inklużi mas-sistema 
tat-tqegħid tal-imposti fil-bidu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu salvagwardati l-oqsma ferrovjarji fejn ma jkunx hemm traffiku fl-istadju inizjali, 
il-mark-up għandu jkun żero, filwaqt li jiżdied, jekk jiżdied it-traffiku u jekk il-qasam ikun 
jifilħu għal dan.

Emenda 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt 3 tal-Anness VIII 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-
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livell li jiġġustifika d-delega ta’ kompetenza lill-Kummissjoni. Għaldaqstant, il-modifiki 
għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta’ kodeċiżjoni normali.

Emenda 542
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt 3 tal-Anness VIII 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 543
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ferroviji mgħammra b’Sistemi Ewropej 
għall-Kontroll tal-Ferroviji (l-ETĊS) li 
jivvjaġġaw fuq linji mgħammra b’kontroll 
tal-kmand u sistemi ta’ senjalar nazzjonali 
għandhom igawdu minn tnaqqis 
temporanju fuq l-imposta tal-infrastruttura 
skont il-punt 5 tal-Anness VIII.

Il-ferroviji mgħammra b’Sistemi Ewropej 
għall-Kontroll tal-Ferroviji (l-ETĊS) li 
jivvjaġġaw fuq linji mgħammra b’kontroll 
tal-kmand u sistemi ta’ senjalar nazzjonali 
għandhom igawdu minn tnaqqis 
temporanju fuq l-imposta tal-infrastruttura 
skont il-punt 5 tal-Anness VIII. Il-maniġer 
tal-infrastruttura għandu jkun kapaċi 
jiżgura li tali tnaqqis ma jirriżultax 
f’inqas dħul. Dan it-tnaqqis għandu jiġi 
kkumpensat b’imposti ogħla fuq l-istess 
linja ferrovjarja għal ferroviji li mhumiex 
mgħammra bl-ETĊS.

Or. fr



PE467.167v01-00 54/164 AM\870643MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

It-tagħmir tal-ferroviji bis-sistema tal-ETĊS għandu jiġi appoġġjat permezz ta’ sistema 
bonus-malus li ma twassalx għal tnaqqis fir-riżorsi għall-maniġer tal-infrastruttura. Approċċ 
b’ linja ferrovjarja huwa preferut għall-implimentazzjoni ta’ din is-sistema bonus-malus. 
Barra minn hekk, m’hemm l-ebda raġuni għalfejn il-Kummissjoni m’għandhiex tingħata 
setgħat unilaterali biex tintervieni.

Emenda 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ferroviji mgħammra b’Sistemi Ewropej 
għall-Kontroll tal-Ferroviji (l-ETĊS) li 
jivvjaġġaw fuq linji mgħammra b’kontroll 
tal-kmand u sistemi ta’ senjalar nazzjonali 
għandhom igawdu minn tnaqqis 
temporanju fuq l-imposta tal-infrastruttura 
skont il-punt 5 tal-Anness VIII

3. Il-ferroviji mgħammra b’Sistemi 
Ewropej għall-Kontroll tal-Ferroviji (l-
ETĊS) li jivvjaġġaw fuq linji mgħammra 
b’kontroll tal-kmand u sistemi ta’ senjalar 
nazzjonali għandhom igawdu minn tnaqqis 
temporanju fuq l-imposta tal-infrastruttura 
fuq linji koperti mill-Pjan Ewropew għall-
Mobilitazzjoni fuq liema l-ERTMS huwa 
installat.

Or. pl

Emenda 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt 5 tal-Anness VIII 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 
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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 546
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt 5 tal-Anness VIII jista’ jiġi 
emendat fid-dawl tal-esperjenza, skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 60.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-element essenzjali ma jaqax taħt il-proċedura tal-atti delegati.

Emenda 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-iskemi tat-tqegħid tal-imposti tal-
infrastruttura għandhom jinkoraġġixxu l-
impriżi ferrovjarji u lill-maniġer tal-
infrastruttura biex jimminimizzaw ix-
xkiel u jtejbu l-prestazzjoni tan-netwerk 
ferrovjarja permezz ta’ skema 
tal-prestazzjoni. Din tista’ tinkludi penali 
għal azzjonijiet li jfixklu it-tħaddim tan-
netwerk, il-kumpens għall-impriżi jsofru 
xkiel u bonusis li jippremjaw 
prestazzjoni aħjar minn dik li ġiet 
ippjanata.

1. L-iskemi tat-tqegħid tal-imposti tal-
infrastruttura għandhom jinkoraġġixxu l-
impriżi ferrovjarji u lill-maniġer tal-
infrastruttura biex jimminimizzaw ix-
xkiel u jtejbu l-prestazzjoni tan-netwerk 
ferrovjarja permezz ta’ skema 
tal-prestazzjoni. Din tista’ tinkludi penali 
għal azzjonijiet li jfixklu it-tħaddim tan-
netwerk, il-kumpens għall-impriżi jsofru 
xkiel u bonusis li jippremjaw 
prestazzjoni aħjar minn dik li ġiet 
ippjanata, mingħajr preġudizzju għal 
kwalunkwe regola dwar ir-responsabbiltà 
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fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskemi tal-prestazzjoni mhumiex relatati mar-regoli dwar ir-responsabbiltà – jiġifieri 
ftehimiet dwar id-drittijiet tal-passiġġieri jew dwar il-kwalità tal-merkanzija.

Emenda 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
lista indikattiva tal-prinċipji bażiċi tal-
iskema ta’ prestazzjoni għall-
infrastruttura ferrovjarja fl-Anness VIII 
(4) wara pejodu ta’ 4 snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikaturi tal-prestazzjoni jistgħu jevolvu biż-żmien u diġà ġew adattati mis-settur 
ferrovjarju stess. Ir-reviżjoni tal-indikaturi tiżgura li diġà ġew ikkunsidrati żviluppi fis-suq.

Emenda 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prinċipji bażiċi tal-iskema tal-
prestazzjoni kif elenkati fil-punt 4 
tal-Anness VIII- għandhom japplikaw 
man-netwerk kollu.

imħassar

Or. de
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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 550
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt 4 tal-Anness VIII jista’ jiġi 
emendat fid-dawl tal-esperjenza, skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 60.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Wara li l-elementi ewlenin tneħħew mill-punt 4 tal-Annex VIII u tqiegħdu fit-test ewlieni, l-
annes sar fih aktar elementi dettaljati tal-iskema ta’ prestazzjoni li ma tistax tiġi modifikata 
mill-Kummissjoni fuq il-pretest li jiġi żgurat livell suffiċjenti ta’ flessibbiltà.

Emenda 551
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt 4 tal-Anness VIII jista’ jiġi 
emendat fid-dawl tal-esperjenza, skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 60.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-element essenzjali ma jaqax taħt il-proċedura tal-atti delegati.

Emenda 552
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-maniġers tal-infrastruttura jistgħu 
jimponu piż għall-kapaċità allokata iżda 
mhux użata. Din l-imposta 
għandha tipprovdi inċentivi għall-użu 
effiċjenti tal-kapaċità. Jekk ikun hemm
iktar minn applikant wieħed għal
mogħdija tal-ferrovija li trid tiġi allokata
skont l-eżerċizzju tal-iskeda annwali, 
għandha tiġi imponuta imposta biex tkun 
riservata l-mogħdija.

Il-maniġers tal-infrastruttura jistgħu 
jimponu piż għall-kapaċità allokata iżda 
mhux użata. Din l-imposta 
għandha tipprovdi inċentivi għall-użu 
effiċjenti tal-kapaċità. Jekk żewġ 
applikanti jew iktar jitolbu li jkun hemm 
mogħdijiet tal-ferrovija li jisporġu li jridu
jiġu allokati skont l-eżerċizzju tal-iskeda 
annwali, għandha tiġi imponuta imposta 
biex tkun riservata l-mogħdija fuq l-
applikant li għalih il-mogħdija tal-
ferrovija sħiħa jew parti minnha ġiet 
allokata iżda mhux użata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ li aktar applikanti jitolbu li jkun hemm mogħdija tal-ferrovija, imposta tar-
riservazzjoni għandha titħallas biss jekk il-mogħdija tal-ferrovija tkun allokata għal applikant 
iżda dan ma jużahiex.

Emenda 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta applikant ikun beħsiebu jitlob għal 
kapaċità tal-infrastruttura bil-ħsieb li 
jħaddem servizz internazzjonali tal-

4. Meta applikant ikun beħsiebu jitlob għal 
kapaċità tal-infrastruttura bil-ħsieb li 
jħaddem servizz internazzjonali u/jew 
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passiġġieri kif iddefinit fl-Artikolu 2, huwa 
għandu jinforma lill-maniġers tal-
infrastruttura u lill-korpi regolatorji 
kkonċernati. Sabiex huma jkunu jistgħu 
jivvalutaw jekk l-iskop tas-servizz 
internazzjonali huwiex it-trasport ta’ 
passiġġieri bejn stazzjonijiet li jinsabu fi 
Stati Membri differenti, u ’inhu l-impatt 
ekonomiku potenzjali fuq il-kuntratti ta’ 
servizz pubbliku eżistenti, il-korpi 
regolatorji għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe awtorità kompetenti li kun at 
servizz ferrovjarju tal-passiġġieri fuq dik 
ir-rotta ddefinit f’kuntratt ta’ servizz 
pubbliku, kwalunkwe awtorità kompetenti 
oħra interessata li għandha d-dritt tillimita 
l-aċċess skont l-Artikolu 9(3) u kwalunkwe 
impriża ferrovjarja li tkun qed twettaq il-
kuntratt ta’ servizz pubbliku fuq ir-rotta ta’ 
dak is-servizz internazzjonali tal-
passiġġieri tkun infurmata b’dan.

nazzjonali tal-passiġġieri kif iddefinit fl-
Artikolu 2, huwa għandu jinforma lill-
maniġers tal-infrastruttura u lill-korpi 
regolatorji kkonċernati. Sabiex huma jkunu 
jistgħu jivvalutaw x’inhu l-impatt 
ekonomiku potenzjali fuq il-kuntratti ta’ 
servizz pubbliku eżistenti, il-korpi 
regolatorji għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe awtorità kompetenti li kun at 
servizz ferrovjarju tal-passiġġieri fuq dik 
ir-rotta ddefinit f’kuntratt ta’ servizz 
pubbliku, kwalunkwe awtorità kompetenti
oħra interessata li għandha d-dritt tillimita 
l-aċċess skont l-Artikolu 9(3) u kwalunkwe 
impriża ferrovjarja li tkun qed twettaq il-
kuntratt ta’ servizz pubbliku fuq ir-rotta ta’ 
dak is-servizz internazzjonali u/jew 
nazzjonali tal-passiġġieri tkun infurmata 
b’dan.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tieħu inkunsiderazzjoni l-ftuħ tas-servizzi tat-trasport tal-
passiġġieri nazzjonali għall-kompetizzjoni.

Emenda 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rappreżentanti tal-maniġers tal-
infrastruttura li d-deċiżjonijiet tal-
allokazzjoni tagħhom għandhom impatt 
fuq maniġers tal-infrastruttura oħrajn 
jingħaqdu sabiex tiġi kkoordinata l-
allokazzjoni ta’, jew sabiex tiġi allokata l-
kapaċità tal-infrastruttura kollha 
rilevanti fuq livell internazzjonali, 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rappreżentanti tal-maniġers tal-
infrastruttura li d-deċiżjonijiet tal-
allokazzjoni tagħhom għandhom impatt 
fuq maniġers tal-infrastruttura oħrajn 
jingħaqdu sabiex tiġi kkoordinata l-
allokazzjoni ta’, jew sabiex tiġi allokata l-
kapaċità tal-infrastruttura kollha 
rilevanti fuq livell internazzjonali, 
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mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi 
miġbura fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar 
in-netwerks orjentati lejn it-trasport tal-
merkanzija bil-ferrovija. Rappreżentati 
xierqa ta’ maniġers tal-infrastruttura minn 
pajjiżi terzi jistgħu jiġu assoċjati ma’ dawn 
il-proċeduri.

mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi 
miġbura fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar
in-netwerks orjentati lejn it-trasport tal-
merkanzija bil-ferrovija. Il-parteċipanti 
f’din il-kooperazzjoni għandhom jiżguraw 
li l-isħubija, il-metodi ta’ tħaddim u l-
kriterji kollha rilevanti tagħha li jintużaw 
għall-valutazzjoni u l-allokazzjoni tal-
kapaċità tal-infrastruttura jsiru 
disponibbli għall-pubbliku. Rappreżentati 
xierqa ta’ maniġers tal-infrastruttura minn 
pajjiżi terzi jistgħu jiġu assoċjati ma’ dawn 
il-proċeduri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tintegra l-Artikolu 40(4) fl-Artikolu 40(1).

Emenda 555
Roberts Zīle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-
korpi regolatorji, li jikkooperaw skont 
l-Artikolu 57 għandhom jiġu informati u 
mistiedna jattendu bħala osservaturi 
għal-laqgħat kollha li fihom jiġu 
żviluppati prinċipji u prattiċi komuni għall-
allokazzjoni tal-infrastruttura. Fil-każ tas-
sistemi tal-allokazzjoni bbażati fuq l-IT, il-
korpi regolatorji għandhom jirċievu 
biżżejjed informazzjoni minn dawn is-
sistemi biex ikunu jistgħu jaqdu d-dmirijiet 
tagħhom ta’ superviżjoni regolatorja skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 56.

2. Il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-
korpi regolatorji, li jikkooperaw skont 
l-Artikolu 57 għandhom jiġu informati li 
fihom jiġu żviluppati prinċipji u prattiki
komuni għall-allokazzjoni 
tal-infrastruttura. Fil-każ tas-sistemi tal-
allokazzjoni bbażati fuq l-IT, il-korpi 
regolatorji għandhom jirċievu biżżejjed 
informazzjoni minn dawn is-sistemi biex 
ikunu jistgħu jaqdu d-dmirijiet tagħhom ta’ 
superviżjoni regolatorja skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 56.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-test tal-proposta tal-Kummissjoni jipprovdi grad għoli wisq ta’ intervenzjoniżmu tal-
Kummissjoni u l-kopri regolatorji fl-attivitajiet tal-assoċjazzjonijiet tal-maniġers tal-
infrastruttura, għalhekk għandha tiġi mfassla linja aktar ċara bejn l-irwol 
superviżorju/osservatorju tar-regolatur u n-negozju.

Emenda 556
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-
korpi regolatorji, li jikkooperaw skont 
l-Artikolu 57 għandhom jiġu informati u 
mistiedna jattendu bħala osservaturi 
għal-laqgħat kollha li fihom jiġu 
żviluppati prinċipji u prattiċi komuni għall-
allokazzjoni tal-infrastruttura. Fil-każ tas-
sistemi tal-allokazzjoni bbażati fuq l-IT, il-
korpi regolatorji għandhom jirċievu 
biżżejjed informazzjoni minn dawn is-
sistemi biex ikunu jistgħu jaqdu d-dmirijiet 
tagħhom ta’ superviżjoni regolatorja skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 56.

2. Il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-
korpi regolatorji, li jikkooperaw skont 
l-Artikolu 57 għandhom jiġu informati 
dwar prinċipji u prattiki komuni għall-
allokazzjoni tal-infrastruttura. Fil-każ tas-
sistemi tal-allokazzjoni bbażati fuq l-IT, il-
korpi regolatorji għandhom jirċievu 
biżżejjed informazzjoni minn dawn is-
sistemi biex ikunu jistgħu jaqdu d-dmirijiet 
tagħhom ta’ superviżjoni regolatorja skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 56.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sistema legali applikabbli fl-Unjoni Ewropea tippermetti lill-impriżi jorganizzaw l-
attivitajiet tagħhom b’mod liberu, mingħajr ma jkunu obbligati jistiednu lill-osservaturi. Il-
Kummissjoni u l-korpi regolatorji għandhom jiġu infurmati dwar id-deċiżjonijiet li jkunu 
ħadu l-impriżi.

Emenda 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-
korpi regolatorji, li jikkooperaw skont 
l-Artikolu 57 għandhom jiġu informati u 
mistiedna jattendu bħala osservaturi 
għal-laqgħat kollha li fihom jiġu 
żviluppati prinċipji u prattiċi komuni għall-
allokazzjoni tal-infrastruttura. Fil-każ tas-
sistemi tal-allokazzjoni bbażati fuq l-IT, il-
korpi regolatorji għandhom jirċievu 
biżżejjed informazzjoni minn dawn is-
sistemi biex ikunu jistgħu jaqdu d-dmirijiet 
tagħhom ta’ superviżjoni regolatorja skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 56.

2. Il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-
korpi regolatorji, li jikkooperaw skont 
l-Artikolu 57 għandhom jiġu informati 
dwar prinċipji u prattiki komuni għall-
allokazzjoni tal-infrastruttura. Fil-każ tas-
sistemi tal-allokazzjoni bbażati fuq l-IT, il-
korpi regolatorji għandhom jirċievu 
biżżejjed informazzjoni minn dawn is-
sistemi biex ikunu jistgħu jaqdu d-dmirijiet 
tagħhom ta’ superviżjoni regolatorja skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 56.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni u l-korpi regolatorji jeħtieġu li jiġu infurmati sew, iżda ma jeħtieġx  li jkunu 
parti mit-teħid tad-deċiżjonijiet kummerċjali.

Emenda 558
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-
korpi regolatorji, li jikkooperaw skont 
l-Artikolu 57 għandhom jiġu informati u 
mistiedna jattendu bħala osservaturi 
għal-laqgħat kollha li fihom jiġu 
żviluppati prinċipji u prattiċi komuni għall-
allokazzjoni tal-infrastruttura. Fil-każ tas-
sistemi tal-allokazzjoni bbażati fuq l-IT, il-
korpi regolatorji għandhom jirċievu 
biżżejjed informazzjoni minn dawn is-
sistemi biex ikunu jistgħu jaqdu d-dmirijiet 
tagħhom ta’ superviżjoni regolatorja skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 56.

2. Il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-
korpi regolatorji, li jikkooperaw skont 
l-Artikolu 57 għandhom jiġu informati 
dwar liema prinċipji u prattiki komuni 
għall-allokazzjoni tal-infrastruttura huma 
żviluppati. Fil-każ tas-sistemi tal-
allokazzjoni bbażati fuq l-IT, il-korpi 
regolatorji għandhom jirċievu biżżejjed 
informazzjoni minn dawn is-sistemi biex 
ikunu jistgħu jaqdu d-dmirijiet tagħhom ta’ 
superviżjoni regolatorja skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 56.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea u l-korpi regolatorji għandhom rwoli differenti, il-kompiti tagħhom 
huma li jikkontrollaw, isibu soluzzjoni bħala arbitri u li jippenalizzaw, filwaqt li d-
deċiżjonijiet strateġiċi jikkompetu ma’ oħrajn f’konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva.

Emenda 559
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-
korpi regolatorji, li jikkooperaw skont 
l-Artikolu 57 għandhom jiġu informati u 
mistiedna jattendu bħala osservaturi 
għal-laqgħat kollha li fihom jiġu żviluppati 
prinċipji u prattiċi komuni għall-
allokazzjoni tal-infrastruttura. Fil-każ tas-
sistemi tal-allokazzjoni bbażati fuq l-IT, il-
korpi regolatorji għandhom jirċievu 
biżżejjed informazzjoni minn dawn is-
sistemi biex ikunu jistgħu jaqdu d-dmirijiet 
tagħhom ta’ superviżjoni regolatorja skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 56.

2. Il-Kummissjoni għandha tiġi infurmata 
u mistiedna tattendi bħala osservatur 
għal-laqgħat kollha li fihom jiġu żviluppati 
prinċipji u prattiki komuni għall-
allokazzjoni tal-infrastruttura. Fil-każ tas-
sistemi tal-allokazzjoni bbażati fuq l-IT, il-
korpi regolatorji għandhom jirċievu 
biżżejjed informazzjoni minn dawn is-
sistemi biex ikunu jistgħu jaqdu d-dmirijiet 
tagħhom ta’ superviżjoni regolatorja skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 56.

Or. es

Emenda 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’kull laqgħa jew attività oħra li ssir 
biex tippermetti l-allokazzjoni tal-kapaċità 
tal-infrastruttura għal servizzi ferrovjarji 
tat-transnetwerk, id-deċiżjonijiet 

3. F’kull laqgħa jew attività oħra li ssir 
biex tippermetti l-allokazzjoni tal-kapaċità 
tal-infrastruttura għal servizzi ferrovjarji 
tat-transnetwerk, id-deċiżjonijiet 
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għandhom jittieħdu biss mir-rappreżentanti 
tal-maniġers tal-infrastruttura.

għandhom jittieħdu biss mir-rappreżentanti 
tal-maniġers tal-infrastruttura. Fil-każ ta’ 
nuqqas ta’ ftehim bejn ir-rappreżentanti 
tal-maniġers tal-infrastruttura, il-
kwistjoni għandha titressaq quddiem in-
netwerk ta’ korpi regolatorji għall-
arbitraġġ definiti fl-Artikolu 57.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tagħti l-possibbiltà ta’ arbitraġġ min-netwerk tal-korpi 
regolatorji dwar kwistjonijiet li ma jkunux jistgħu jiġu riżolti bejn il-maniġers tal-
infrastruttura.

Emenda 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-parteċipanti fil-kooperazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
jiżguraw li s-sħubija li fiha il-metodi ta’ 
tħaddim tagħha u l-kriterji kollha 
rilevanti użati biex tiġi vvalutata u 
allokata l-kapaċità tal-infrastruttura jsiru 
pubblikament disponibbli.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tmexxi dan il-paragrafu għall-Artikolu 40(1).

Emenda 562
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Waqt li jaħdmu b’kooperazzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, il-
maniġers tal-infrastruttura għandhom 
jivvalutaw il-ħtieġa għal, u jistgħu meta 
meħtieġ jipproponu u jorganizzaw 
mogħdijiet internazzjonali tal-ferrovija 
biex jiffaċilitaw it-tħaddim ta’ ferroviji tal-
merkanzija li huma suġġetti għal talba ad 
hoċ kif imsemmi fl-Artikolu 48.

Waqt li jaħdmu b’kooperazzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, il-
maniġers tal-infrastruttura għandhom 
jivvalutaw il-ħtieġa għal, u jistgħu meta 
meħtieġ jipproponu u jorganizzaw 
mogħdijiet internazzjonali tal-ferrovija 
biex jiffaċilitaw it-tħaddim ta’ ferroviji tal-
merkanzija li huma suġġetti għal talba ad
hoc kif imsemmi fl-Artikolu 48. Din il-
kooperazzjoni għandha tinvolvi d-dħul 
fis-seħħ ta’ mekkaniżmi biex jiġi żgurat li 
jingħataw risposti għal talbiet ad hoc mis-
servizzi ferrovjarji fi żmien ħamest ijiem 
ta’ ħidma.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar jekk f’dan il-każ japplikax iż-żmien ta’ ħamest ijiem impost fl-Artikolu 48 biex 
tingħata risposta.

Emenda 563
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
regoli differenti għan-netwerks li huma 
teknoloġikament separati min-netwerk 
ferrovjarju ewlieni fl-UE jekk ikunx 
jeħtieġ kooperazzjoni speċifika fl-
allokazzjoni tal-kapaċitajiet tal-
infrastruttura għat-traffiku li joriġinaw 
minn pajjiżi terzi jew li huma maħsuba 
għalihom.

Or. en
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Emenda 564
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
regoli differenti għan-netwerks li huma 
teknoloġikament separati min-netwerk 
ferrovjarju ewlieni fl-UE jekk ikunx 
jeħtieġ kooperazzjoni speċifika fl-
allokazzjoni ta’ kapaċitajiet tal-
infrastruttura għat-traffiku li joriġinaw 
minn pajjiżi terzi jew li huma maħsuba 
għalihom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-allokazzjoni tal-kapaċità u l-koordinazzjoni ma’ pajjiżi terzi, l-Istati Membri 
kkonċernati - jiġifieri l-Istati Baltiċi - għandhom jingħataw is-setgħa li jistabbilixxu regoli 
speċifiċi li japplikaw għat-traffiku tagħhom li ġej minn pajjiżi terzi u li sejjer fihom.

Emenda 565
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-talbiet għall-kapaċità tal-infrastruttura 
jistgħu jsiru minn applikanti skont kif 
imfisser f’din id-Direttiva.

1. It-talbiet għall-kapaċità tal-infrastruttura 
jistgħu jsiru minn applikanti. Sabiex 
tintuża tali kapaċità ta’ infrastruttura, u 
fir-rigward tan-netwerk ferrovjarju 
Ewropew għat-trasport ta’ merkanzija 
kompetittiv, l-applikanti għandhom jaħtru 
impriża ferrovjarja biex tikkonkludi 
ftehim mal-maniġer tal-infrastruttura 
skont l-Artikolu 28.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tieħu l-kliem li jintuża fir-Regolament (UE) Nru 913/2010 dwar netwerk 
ferrovjarju Ewropew għat-trasport ta’ merkanzija kompetittiv, għall-istess netwerk u 
mingħajr ma tipprova testendi l-prinċipju tiegħu.

Emenda 566
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta miżuri ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
tal-kriterji li għandhom jiġu segwiti biex 
jiġi applikat il-paragrafu 2. 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

Abbuż tal-Kummissjoni mis-setgħa tagħha biex tintervieni fil-livell tas-settur ferrovjarju 
nazzjonali.

Emenda 567
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-1 ta’ Jannar 2010 ’il quddiem, ftehim 
ta’ qafas inizjali jista’ jitfassal għal perjodu 
ta’ ħames snin, li jista’ jiġġedded darba, 
abbażi tal-karatteristiċi tal-kapaċità użati 
mill-applikanti li jħaddmu servizzi qabel l-
1 ta’ Jannar 2010, sabiex jitqiesu l-

Mill-1 ta’ Jannar 2010 ’il quddiem, ftehim 
ta’ qafas inizjali jista’ jitfassal għal perjodu 
ta’ ħames snin, li jista’ jiġġedded darba, 
abbażi tal-karatteristiċi tal-kapaċità użati 
mill-applikanti li jħaddmu servizzi qabel l-
1 ta’ Jannar 2010, sabiex jitqiesu l-
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investimenti speċjalizzati jew tal-eżistenza 
ta’ kuntratti kummerċjali. Il-korp 
regolatorju msemmi fl-Artikolu 55 
għandu jkun responsabbli sabiex 
jawtorizza d-dħul fis-seħħ tat-tali ftehim.

investimenti speċjalizzati jew tal-eżistenza 
ta’ kuntratti kummerċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istat Membru jista’ jinforma u jikkonsulta lill-korp regolatorju dwar il-ftehim ta’ qafas li 
jkun ġie konkluż mill-maniġer tal-infrastruttura u mill-applikant, f’każ li jkun jixtieq jagħmel 
hekk, skont il-paragrafu 1, iżda il-fatt li jirrigwarda jekk ikunx hemm awtorizzazzjoni jew le 
tad-dħul fis-seħħ ta’ tali ftehim, bil-kundizzjoni li jkun hemm talba speċifika mill-applikanti l-
oħra u li jkun hemm tilwim, ma taqax fl-ambitu tal-korp regolatorju.

Emenda 568
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jżomm mal-iskeda għall-allokazzjoni tal-
kapaċità stabbilita fl-Anness IX.

Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jżomm mal-iskeda għall-allokazzjoni tal-
kapaċità stabbilita fl-Anness IX. L-Istati 
Membri jistgħu jadottaw skedi differenti 
għall-allokazzjoni ta’ kapaċità għan-
netwerks li huma teknoloġikament 
separati min-netwerk ferrovjarju ewlieni 
fl-UE u li jippermettu li jkun hemm 
koordinazzjoni man-netwerks ferrovjarji 
tal-pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 569
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Abbuż tal-Kummissjoni mis-setgħa tagħha biex tintervieni fil-livell tas-settur ferrovjarju 
nazzjonali.

Emenda 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness IX 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 571
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-maniġers tal-infrastruttura għandhom 
jaqblu mal-maniġers l-oħrajn 
tal-infrastruttura kkonċernati dwar liema 
mogħdijiet tal-ferroviji għandhom jiġu 
inklużi fl-iskeda tax-xogħol, qabel ma 
jibdew il-konsultazzjoni dwar l-abbozz tal-
iskeda tax-xogħol. L-aġġustamenti 
għandhom isiru biss jekk 
ikunu assolutament meħtieġa.

2. Il-maniġers tal-infrastruttura għandhom 
jaqblu mal-maniġers l-oħrajn 
tal-infrastruttura kkonċernati dwar liema 
mogħdijiet tal-ferroviji għandhom jiġu 
inklużi fl-iskeda tax-xogħol, qabel ma 
jibdew il-konsultazzjoni dwar l-abbozz tal-
iskeda tax-xogħol. L-aġġustamenti 
għandhom isiru biss jekk 
ikunu assolutament meħtieġa u għandhom 
ikunu ġustifikati kif suppost.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan se jwassal għal aktar trasparenza fir-rigward tal-immaniġġjar

Emenda 572
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-applikanti għandhom jitolbu kapaċità 
tal-infrastruttura li taqsam aktar minn 
netwerk wieħed billi japplikaw għand 
maniġer tal-infrastruttura wieħed. Dak 
il-maniġer tal-infrastruttura mbagħad 
għandu jkollu l-permess jaġixxi f’isem 
l-applikant sabiex ifittex il-kapaċità mal-
maniġers l-oħrajn rilevanti tal-
infrastruttura.

4. L-applikanti jistgħu jitolbu kapaċità tal-
infrastruttura li taqsam aktar minn netwerk 
wieħed billi japplikaw għand maniġer tal-
infrastruttura wieħed. Dak il-maniġer tal-
infrastruttura mbagħad għandu jkollu l-
permess jaġixxi f’isem l-applikant sabiex 
ifittex il-kapaċità mal-maniġers l-oħrajn 
rilevanti tal-infrastruttura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinżamm il-konformità mar-Regolament dwar il-Kurituri tal-Merkanzija li ġie adottat 
reċentement meta ma jkun hemm l-ebda obbligu għall-applikanti sabiex tintalab il-kapaċità lil 
maniġer tal-infrastruttura uniku wieħed.
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Emenda 573
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu, fuq 
talba, fi żmien raġonevoli u f’ħin xieraq 
għall-proċess ta’ koordinazzjoni msemmi 
fl-Artikolu 46, jagħmel l-informazzjoni li 
ġejja disponibbli mingħajr ħlas lill-
applikanti fil-format miktub għall-analiżi:

4. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu, fuq 
talba, f’mhux aktar minn xahar mill-
allokazzjoni tal-mogħdijiet tal-ferrovija u 
f’ħin xieraq għall-proċess ta’ 
koordinazzjoni msemmi fl-Artikolu 46, 
jagħmel l-informazzjoni li ġejja disponibbli 
mingħajr ħlas lill-applikanti fil-format 
miktub għall-analiżi:

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-inċertezza legali li tista’ tirriżulta mill-impożizzjoni ta’ kundizzjonijiet bħal pereżempju “fi 
żmien raġonevoli” iddgħajjef it-trasparenza u l-kundizzjonijiet ta’ sikurezza imposti mill-inċiż 
a) sa e). Għalhekk, jeħtieġ li jiġu stabbiliti skadenzi ċari.

Emenda 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Mingħajr preġudizzju għall-proċeduri ta’ 
appell eżistenti u għall-Artikolu 56, fil-każ 
ta’ tilwim dwar l-allokazzjoni tal-kapaċità 
tal-infrastruttura, għandha tkun disponibbli 
sistema għar-riżoluzzjoni tat-tilwim sabiex 
dan it-tilwim jiġi riżolt minnufih. Din is-
sistema għandha tkun stipulata fid-
dikjarazzjoni dwar in-netwerk. Jekk din is-
sistema tiġi applikata, għandha tintlaħaq 
deċiżjoni f’terminu ta’ 10 t ijiem tax-
xogħol.

6. Mingħajr preġudizzju għall-proċeduri ta’ 
appell eżistenti u għad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva, fil-każ ta’ tilwim dwar l-
allokazzjoni tal-kapaċità tal-infrastruttura, 
għandha tkun disponibbli sistema għar-
riżoluzzjoni tat-tilwim sabiex dan it-tilwim 
jiġi riżolt minnufih. Din is-sistema 
għandha tkun stipulata fid-dikjarazzjoni 
dwar in-netwerk. Jekk din is-sistema 
tiġi applikata, għandha tintlaħaq deċiżjoni 
f’terminu ta’ 10 t ijiem tax-xogħol.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tieħu inkunsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet kollha tad-
Direttiva.

Emenda 575
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi ggarantit l-iżvilupp ta’ servizzi 
tat-trasport adegwati f’dan il-qafas, 
partikolarment biex jikkonformaw mar-
rekwiżiti tas-servizz pubbliku jew biex jiġi 
promoss l-iżvilupp tat-trasport tal-
merkanzija bil-ferrovija, l-Istati Membri 
jistgħu jieħdu kull miżura meħtieġa, 
b’kundizzjonijiet nondiskriminatorji, biex 
jiżguraw li dawn is-servizzi jingħataw 
prijorità meta tiġi allokata l-kapaċità tal-
infrastruttura.

Sabiex jiġi ggarantit l-iżvilupp ta’ servizzi 
tat-trasport adegwati f’dan il-qafas, 
partikolarment biex jikkonformaw mar-
rekwiżiti tas-servizz pubbliku jew biex jiġi 
promoss l-iżvilupp tat-trasport tal-
merkanzija bil-ferrovija, partikolarment il-
merkanzija internazzjonali, l-Istati 
Membri jistgħu jieħdu kull miżura 
meħtieġa, b’kundizzjonijiet 
nondiskriminatorji, biex jiżguraw li dawn 
is-servizzi jingħataw prijorità meta tiġi 
allokata l-kapaċità tal-infrastruttura.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jekk nixtiequ ninkoraġġixxu l-użu ta’ trasport bil-ferrovija fil-livell Ewropew, is-servizzi 
ferrovjarji internazzjonali għandhom jingħataw status prijoritarju.

Emenda 576
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kriterji ta’ prijorità għandhom iqisu l-
importanza ta’ servizz għas-soċjetà, meta 
mqabbel ma’ kull servizz ieħor li 
konsegwentement ikun se jiġi eskluż.

5. Il-kriterji prijoritarji għandhom 
jinkludu s-servizzi tal-merkanzija u, 
b’mod partikolari, is-servizzi tal-
merkanzija internazzjonali.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-frażi “għandhom iqisu” mhijiex speċifika biżżejjed u hija ambigwa wisq; jekk il-
Kummissjoni għandha l-għan li tippromwovi l-merkanizja bil-ferrovija, partikolarment il-
merkanzija internazzjonali, din għandha tirreferi għal dan f’termini ċari.

Emenda 577
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien sitt xhur mit-tlestija ta’ analiżi 
tal-kapaċità, il-maniġer tal-infrastruttura 
għandu jipproduċi pjan għat-titjib tal-
kapaċità.

1. Malli tkun disponibbli analiżi tal-
kapaċità, il-maniġer tal-infrastruttura 
għandu jipproduċi pjan għat-titjib tal-
kapaċità.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan joffri aktar flessibbiltà u jżid l-abbiltà li tittieħed azzjoni mingħajr dewmien, u dan jista’ 
jtejjeb il-forniment tas-servizzi.

Emenda 578
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan jista’ jkun suġġett għall-
approvazzjoni minn qabel mill-Istat 
Membru. Il-korp regolatorju msemmi fl-
Artikolu 55 għandu joħrog opinjoni dwar 
jekk l-azzjonijiet identifikati fil-pjan 
humiex xierqa.

Il-pjan jista’ jkun suġġett għall-
approvazzjoni minn qabel mill-Istat 
Membru.

Or. nl
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Emenda 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta netwerk trans-Ewropew jew 
mogħdija tal-ferrovija, li jkollhom impatt 
sinifikanti fuq netwerk trans-Ewropej 
wieħed jew aktar, tinħoloq konġestjoni u 
n-netwerk ta’ korpi regolatorji definit fl-
Artikolu 57 jista’ jagħti opinjoni dwar 
jekk l-azzjonijiet maħsuba humiex xierqa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tipprovdi għan-netwerk ta’ korpi regolatorji sabiex dawn 
ikunu kkonsultati f’każ li netwerk trans-Ewropej wieħed jew aktar ikunu affettwati b’mod 
sinifikanti mill-konġestjoni.

Emenda 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-infrastruttura kkonġestjonata 
b’mod partikolari, il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jitlob li tiġi ċeduta
mogħdija tal-ferrovija li, fi żmien ta’ mill-
inqas xahar, tkun intużat inqas minn kwota 
ta’ limitu li għandha tiġi stipulata fid-
dikjarazzjoni dwar in-netwerk, sakemm 
dan ma kienx dovut għal raġunijet mhux 
ekonomiċi lil hinn mill-kontroll tal-
operatur

2. Għall-infrastruttura kkonġestjonata 
b’mod partikolari, il-maniġer tal-
infrastruttura għandu jitlob li jiġu ċeduti l-
mogħdijiet tal-ferrovija li, fi żmien ta’ 
mill-inqas xahar, ikunu intużaw inqas 
minn kwota ta’ limitu li għandha tiġi 
stipulata fid-dikjarazzjoni dwar in-netwerk, 
sakemm dan ma kienx dovut għal raġunijet 
mhux ekonomiċi lil hinn mill-kontroll tal-
operatur. Il-maniġer tal-infrastruttura l-
ewwel nett għandu jikkonsulta l-impriża 
ferrovjarja sabiex jikseb informazzjoni 
dwar l-użu insuffiċjenti ta’ dawn il-
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mogħdijiet tal-ferrovija.

Or. fr

Emenda 581
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jinforma lill-partijiet interessati dwar 
xogħol ta’ manutenzjoni mhux skedat fi 
żmien dovut.

3. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jinforma lill-partijiet interessati dwar 
xogħol ta’ manutenzjoni mhux skedat tal-
inqas ġimgħa qabel jibda x-xogħol.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jagħmel sens li l-partijiet interessati jiġu infurmati dwar meta jkun se jibda x-xogħol ta’ 
manutenzjoni sabiex, minkejja n-natura mhux skedata ta’ tali xogħol, ikunu jistgħu jittieħdu l-
prekawzjonijiet neċessarji.

Emenda 582
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-maniġers tal-infrastruttura għandu 
jkollhom pjanijiet ta’ azzjoni biex 
jittrattaw l-aċċidenti jew nuqqasijiet 
tekniċi

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-maniġers tal-infrastruttura għandu jkollhom pjanijiet definiti b’mod ċar sabiex jittrattaw 
aċċidenti jew nuqqasijiet tekniċi. Dawn il-pjanijiet għandhom jgħinu fit-tfassil ta’ pjanijiet ta’ 
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kontinġenza b’mod aktar rapidu u effettiv u għandhom jiġu kondiviżi bejn il-maniġers tal-
infrastruttura bħala prattiki tajba.

Emenda 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu lill-
impriżi ferrovjarji jinvolvu 
rwieħhom fl-assigurazzjoni tal-infurzar u 
tal-monitoraġġ tal-konformità tagħhom 
stess mal-istandards u r-regoli tas-
sikurezza.

3. Minbarra fil-każ ta’ force majeure, 
inkluż xogħol urġenti li huwa kritiku 
għas-sikurezza, mogħdija tal-ferrovija 
allokata għall-ġarr tal-merkanzija, skont 
dan l-Artikolu, ma tistax tiġi kkanċellata 
anqas minn xahrejn qabel iż-żmien skedat 
tagħha fl-iskeda ta’ ħidma, jekk l-
applikant ikkonċernat ma jagħix l-
approvazzjoni tiegħu għal tali 
kanċellazzjoni. F’tali każ il-maniġer tal-
infrastruttura kkonċernat għandu 
jagħmel sforz biex jipproponi lill-
applikant mogħdija tal-ferrovija li jkollha 
kwalità ekwivalenti u affidabbiltà u li l-
applikanti jkollu d-dritt li jaċċettaha jew 
jirrifjutaha. Jekk l-applikant jirrifjutaha, 
huwa għandu tal-inqas ikun intitolat għal 
rimborż tal-ispiża korrispondenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tistipula li li jekk mogħdija tal-ferrovija tiġi kkanċellata għal xi raġuni li 
mhijiex force majeure, għandhom jiġu pprovduti soluzzjonijiet alternattivi jew inkella rimborż 
għall-ispiża. Hija tieħu u tissupplimenta l-kliem li diġà ġie inkluż fir-Regolament dwar il-
kurituri tal-merkanzija Ewropej (Regolament (UE) Nru 913/2010).

Emenda 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Taqsima 4 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korp Regolatorju Korpi Regolatorji

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa aktar xieraq li jintuża l-plural billi din it-taqsima tittratta l-korpi regolatorji nazzjonali 
miġbura flimkien f’netwerk.

Emenda 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korp Regolatorju Korp Regolatorju

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tagħmel l-intestatura tal-Artikolu 55 aktar speċifika, 
minħabba l-bidliet magħmula fl-Artikolu 57.

Emenda 586
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi korp regolatorju nazzjonali 
wieħed għas-settur ferrovjarju. Dan il-korp, 
għandu jkun awtorità indipendenti li, 
f’termini organizzattivi, funzjonali, tal-
ġerarkija u ta’ teħid ta’ deċiżjoni, hija 
legalment distinta u indipendenti minn kull 
awtorità pubblika oħra. Il-korp 

1. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi korp regolatorju nazzjonali 
wieħed għas-settur ferrovjarju. Dan il-korp, 
għandu jkun awtorità indipendenti li, 
f’termini organizzattivi, funzjonali, tal-
ġerarkija u ta’ teħid ta’ deċiżjoni, hija 
legalment distinta u indipendenti minn kull 
awtorità pubblika oħra. Il-korp 



PE467.167v01-00 78/164 AM\870643MT.doc

MT

għandu jkun ukoll indipendenti fl-
organizzazzjoni tiegħu, fid-deċiżjonijiet 
tiegħu dwar il-finanzjament, fl-istruttura 
legali u fit-teħid tad-deċiżjonijiet minn kull 
maniġer, korp tat-tqegħid tal-imposti, korp 
tal-allokazzjoni jew minn kull applikant. 
Barra minn hekk, għandu jkun indipendenti 
funzjonalment minn kwalunkwe awtorità 
kompetenti involuta fl-għotja ta’ kuntratt 
ta’ servizz pubbliku.

għandu jkun ukoll indipendenti fl-
organizzazzjoni tiegħu, fid-deċiżjonijiet 
tiegħu dwar il-finanzjament, fl-istruttura 
legali u fit-teħid tad-deċiżjonijiet minn kull 
maniġer, korp tat-tqegħid tal-imposti, korp 
tal-allokazzjoni jew minn kull applikant. 
Barra minn hekk, għandu jkun indipendenti 
funzjonalment minn kwalunkwe awtorità 
kompetenti involuta fl-għotja ta’ kuntratt 
ta’ servizz pubbliku. Il-korp regolatorju 
nazzjonali għandu jkollu l-kapaċità 
amministrattiva meħtieġa f’termini ta’ 
persunal u riżorsi sabiex iwettaq il-
kompiti assenjati lilu mill-Artikolu 56. Il-
livell meħtieġ ta’ persunal għandu jkun 
marbut direttament mal-ħtiġijiet tas-suq u 
għandu jvarja kif suppost.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indipendenza, ir-riżorsi u l-persunal tal-korp regolatorju huma fundamentali għall-
funzjonament tal-korp u l-kapaċità tiegħu li jittratta l-ilmenti. Il-livell meħtieġ ta’ persunal 
għandu jkun marbut direttament mal-ħtiġijiet tas-suq u għandu jvarja kif suppost.

Emenda 587
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi korp regolatorju nazzjonali 
wieħed għas-settur ferrovjarju. Dan il-
korp, għandu jkun awtorità indipendenti 
li, f’termini organizzattivi, funzjonali, tal-
ġerarkija u ta’ teħid ta’ deċiżjoni, hija
legalment distinta u indipendenti minn kull 
awtorità pubblika oħra. Il-korp 
għandu jkun ukoll indipendenti fl-
organizzazzjoni tiegħu, fid-deċiżjonijiet 
tiegħu dwar il-finanzjament, fl-istruttura 
legali u fit-teħid tad-deċiżjonijiet minn kull 

1. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi awtorità regolatorja
nazzjonali waħda għas-settur ferrovjarju. 
Din l-awtorità għandha tkun korp
indipendenti li, f’termini organizzattivi, 
funzjonali, tal-ġerarkija u ta’ teħid ta’ 
deċiżjoni, huwa legalment distint u 
indipendenti minn kull awtorità pubblika 
oħra. Il-korp għandu jkun 
ukoll indipendenti fl-organizzazzjoni 
tiegħu, fid-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-
finanzjament, fl-istruttura legali u fit-teħid 
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maniġer, korp tat-tqegħid tal-imposti, korp 
tal-allokazzjoni jew minn kull applikant. 
Barra minn hekk, għandu jkun indipendenti 
funzjonalment minn kwalunkwe awtorità 
kompetenti involuta fl-għotja ta’ kuntratt 
ta’ servizz pubbliku.

tad-deċiżjonijiet minn kull maniġer, korp 
tat-tqegħid tal-imposti, korp tal-
allokazzjoni jew minn kull applikant. Barra 
minn hekk, għandu jkun indipendenti 
funzjonalment minn kwalunkwe awtorità 
kompetenti involuta fl-għotja ta’ kuntratt 
ta’ servizz pubbliku. L-awtorità 
regolatorja għandu jkollha l-kapaċità 
organizzazzjonali meħtieġa biex twettaq 
il-kompiti assenjati lilha mill-Artikolu 56.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tieħu d-dispożizzjonijiet imsemmija fuq dwar l-irwoli u l-kompiti ta’ awtorità 
regolatorja fil-kuntest tas-servizzi implimentattivi ta’ interess ġenerali.

Emenda 588
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi korp regolatorju nazzjonali 
wieħed għas-settur ferrovjarju. Dan il-korp, 
għandu jkun awtorità indipendenti li, 
f’termini organizzattivi, funzjonali, tal-
ġerarkija u ta’ teħid ta’ deċiżjoni, hija 
legalment distinta u indipendenti minn kull 
awtorità pubblika oħra. Il-korp 
għandu jkun ukoll indipendenti fl-
organizzazzjoni tiegħu, fid-deċiżjonijiet 
tiegħu dwar il-finanzjament, fl-istruttura 
legali u fit-teħid tad-deċiżjonijiet minn kull 
maniġer, korp tat-tqegħid tal-imposti, korp 
tal-allokazzjoni jew minn kull applikant. 
Barra minn hekk, għandu jkun indipendenti 
funzjonalment minn kwalunkwe awtorità 
kompetenti involuta fl-għotja ta’ kuntratt 
ta’ servizz pubbliku.

(1) Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
korp regolatorju nazzjonali wieħed għas-
settur ferrovjarju. Dan il-korp għandu jkun 
awtorità indipendenti li, f’termini 
organizzattivi, funzjonali, tal-ġerarkija u 
ta’ teħid ta’ deċiżjoni, hija legalment 
distinta u indipendenti minn kull awtorità 
pubblika oħra. Il-korp għandu jkun 
indipendenti fl-organizzazzjoni tiegħu, fid-
deċiżjonijiet tiegħu dwar il-finanzjament, 
fl-istruttura legali u fit-teħid tad-
deċiżjonijiet minn kull maniġer, korp tat-
tqegħid tal-imposti, korp tal-allokazzjoni 
jew minn kull applikant. Barra minn hekk, 
għandu jkun indipendenti funzjonalment 
minn kwalunkwe awtorità kompetenti 
involuta fl-għotja ta’ kuntratt ta’ servizz 
pubbliku. Sabiex ikun jista’ jwettaq il-
kompiti assenjati lilu skont l-Artikolu 56, 
il-korp regolatorju għandu jkollu għad-
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dispożizzjoni tiegħu l-persunal u t-
tagħmir meħtieġa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun jista’ jwettaq il-kompiti tiegħu u jaħdem b’mod effettiv, il-korp regolatorju 
għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-persunal u t-tagħmir meħtieġa.

Emenda 589
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi korp regolatorju nazzjonali 
wieħed għas-settur ferrovjarju. Dan il-korp, 
għandu jkun awtorità indipendenti li, 
f’termini organizzattivi, funzjonali, tal-
ġerarkija u ta’ teħid ta’ deċiżjoni, hija 
legalment distinta u indipendenti minn kull 
awtorità pubblika oħra. Il-korp 
għandu jkun ukoll indipendenti fl-
organizzazzjoni tiegħu, fid-deċiżjonijiet 
tiegħu dwar il-finanzjament, fl-istruttura 
legali u fit-teħid tad-deċiżjonijiet minn kull 
maniġer, korp tat-tqegħid tal-imposti, korp 
tal-allokazzjoni jew minn kull applikant.
Barra minn hekk, għandu jkun indipendenti 
funzjonalment minn kwalunkwe awtorità 
kompetenti involuta fl-għotja ta’ kuntratt 
ta’ servizz pubbliku.

1. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi korp regolatorju nazzjonali 
wieħed għas-settur ferrovjarju. Dan il-korp, 
għandu jkun awtorità indipendenti li, 
f’termini organizzattivi, funzjonali, tal-
ġerarkija u ta’ teħid ta’ deċiżjoni, hija 
legalment distinta u indipendenti minn kull 
awtorità pubblika oħra. Il-korp 
għandu jkun ukoll indipendenti fl-
organizzazzjoni u l-finanzjament tiegħu, 
fl-istruttura legali u fit-teħid tad-
deċiżjonijiet minn kull maniġer, korp 
tat-tqegħid tal-imposti, korp tal-
allokazzjoni jew minn kull applikant. Barra 
minn hekk, għandu jkun indipendenti 
funzjonalment minn kwalunkwe awtorità 
kompetenti involuta fl-għotja ta’ kuntratt 
ta’ servizz pubbliku.

Or. en

Emenda 590
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-korp regolatorju għandu jiddeċiedi 
fuq kull ilment u jieħu azzjoni biex 
jirrimedja s-sitwazzjoni fi żmien xahar 
minn meta jirċievi l-informazzjoni kollha. 
Fil-każ ta’ appell kontra rifjut li tingħata 
l-kapaċità tal-infrastruttura, jew kontra t-
termini ta’ offerta għall-kapaċità, il-korp 
regolatorju għandu jew jikkonferma li 
ebda emenda tad-deċiżjoni tal-maniġer 
tal-infrastruttura ma hi meħtieġa, jew 
jeżiġi li dik id-deċiżjoni tkun emendata 
skont id-direzzjonijiet speċifikati minnu 
stess.

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 591
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp 
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru għal terminu fiss u li 
jiġġedded skont regoli ċari li jiggarantixxu 
l-indipendenza. Huma għandhom 
jintgħażlu minn fost persuni li, fit-tliet snin 
ta’ qabel il-ħatra tagħhom u matul il-
mandat tagħhom, ma għandhom ebda 
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew ta’ 
negozju, direttament jew indirettament, 
mal-impriżi jew l-entitajiet regolati. Wara 
dan il-mandat huma ma għandu jkollhom l-

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp 
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru mill-parlament 
kompetenti għal terminu fiss u li jiġġedded 
skont regoli ċari li jiggarantixxu l-
indipendenza. Huma għandhom jintgħażlu 
minn fost persuni li, fit-tliet snin ta’ qabel 
il-ħatra tagħhom u matul il-mandat 
tagħhom, ma għandhom ebda pożizzjoni 
jew responsabbiltà professjonali, relazzjoni 
ta’ interess jew ta’ negozju, direttament 
jew indirettament, mal-impriżi jew 
l-entitajiet regolati. Wara dan il-mandat 
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ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.

huma ma għandu jkollhom l-ebda 
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi adattata l-istruttura Istituzzjonali Nazzjonali ta’ kull Stat Membru.

Emenda 592
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru għal terminu fiss u li 
jiġġedded skont regoli ċari li jiggarantixxu 
l-indipendenza. Huma għandhom 
jintgħażlu minn fost persuni li, fit-tliet snin 
ta’ qabel il-ħatra tagħhom u matul il-
mandat tagħhom, ma għandhom ebda 
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew ta’ 
negozju, direttament jew indirettament, 
mal-impriżi jew l-entitajiet regolati. Wara 
dan il-mandat huma ma għandu jkollhom l-
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.

3. Il-president u l-bord governattiv tal-
awtorità regolatorja għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru għal terminu fiss u li 
jiġġedded skont regoli ċari li jiggarantixxu 
l-indipendenza. Huma għandhom 
jintgħażlu minn fost persuni li, fit-tliet snin 
ta’ qabel il-ħatra tagħhom u matul il-
mandat tagħhom, ma għandhom ebda 
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew ta’ 
negozju, direttament jew indirettament, 
mal-impriżi jew l-entitajiet regolati. Wara 
dan il-mandat huma ma għandu jkollhom l-
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda bżonn li wieħed iqis ir-regoli dwar il-ħatriet, li huma kwistjoni li tirrigwarda 
lill-Istati Membri.

Emenda 593
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp 
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru għal terminu fiss u li 
jiġġedded skont regoli ċari li jiggarantixxu 
l-indipendenza. Huma għandhom 
jintgħażlu minn fost persuni li, fit-tliet 
snin ta’ qabel il-ħatra tagħhom u matul il-
mandat tagħhom, ma għandhom ebda 
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew 
ta’ negozju, direttament jew 
indirettament, mal-impriżi jew l-entitajiet 
regolati. Wara dan il-mandat huma ma 
għandu jkollhom l-ebda pożizzjoni jew 
responsabbiltà professjonali, l-ebda 
relazzjoni ta’ interess jew kummerċjali ma’ 
kwalunkwe impriża jew entità regolata 
għal perjodu ta’ mhux anqas minn tliet 
snin. Għandu jkollhom awtorità sħiħa fuq 
ir-reklutaġġ u l-immaniġġjar tal-persunal 
tal-korp regolatorju.

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp 
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru għal terminu fiss u li 
jiġġedded skont regoli ċari li jiggarantixxu 
l-indipendenza. Huma għandhom jaġixxu 
b’mod kompletament indipendenti mill-
interessi tas-suq fis-settur ferrovjarju u fl-
ebda ċirkostanza ma jistgħu jiġu 
affettwati mill-istuzzjonijiet minn impriża 
tal-gvern jew inkella minn impriża privata 
jew pubblika. Wara l-mandat tagħhom, 
huma ma għandu jkollhom l-ebda 
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu 
raġonevoli. Għandu jkollhom awtorità 
sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-immaniġġjar tal-
persunal tal-korp regolatorju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi żgurata l-indipendenza tal-membri tal-korp regolatorju. Madankollu, il-
kundizzjonijiet li huma stretti wisq, bħall-perjodu ta’ tliet snin qabel u wara l-ħatra tagħhom 
għal korp regolatorju li matulu huma ma jista’ jkollhom l-ebda konnessjoni mas-settur 
ferrovjarju, se jagħmluha impossibbli, f’ċerti Stati Membri, li jinstabu kandidati li jkollhom 
biżżejjed esperjenza u taħriġ biex iwettqu d-doveri speċjalizzati involuti.
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Emenda 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp 
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru għal terminu fiss u li 
jiġġedded skont regoli ċari li jiggarantixxu 
l-indipendenza. Huma għandhom 
jintgħażlu minn fost persuni li, fit-tliet snin 
ta’ qabel il-ħatra tagħhom u matul il-
mandat tagħhom, ma għandhom ebda 
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew ta’ 
negozju, direttament jew indirettament, 
mal-impriżi jew l-entitajiet regolati. Wara 
dan il-mandat huma ma għandu jkollhom l-
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp 
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru b’mod konġunt mill-
parlament nazzjonali, minn qrati 
amministrattivi u/jew ordinarji, u minn 
assemblej konsultattivi nazzjonali, 
mngħajr l-ebda possibbiltà ta’ tkeċċija,
għal terminu fiss u li jiġġedded skont regoli 
ċari li jiggarantixxu l-indipendenza. Huma 
għandhom jintgħażlu minn fost persuni li, 
fit-tliet snin ta’ qabel il-ħatra tagħhom u 
matul il-mandat tagħhom, ma għandhom 
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew ta’ 
negozju, direttament jew indirettament, 
mal-impriżi jew l-entitajiet regolati. Wara 
dan il-mandat huma ma għandu jkollhom l-
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.

Or. fr

Emenda 595
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-president u l-bord governattiv tal-
korp regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru għal terminu fiss u li 
jiġġedded skont regoli ċari li jiggarantixxu 
l-indipendenza. Huma għandhom 
jintgħażlu minn fost persuni li, fit-tliet snin 
ta’ qabel il-ħatra tagħhom u matul il-
mandat tagħhom, ma għandhom ebda
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew ta’ 
negozju, direttament jew indirettament, 
mal-impriżi jew l-entitajiet regolati. Wara 
dan il-mandat huma ma għandu jkollhom l-
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.

(3) Il-president u l-bord governattiv tal-
korp regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru għal terminu fiss u li 
jiġġedded skont regoli ċari li jiggarantixxu 
l-indipendenza, u l-ħatra tagħhom 
għandha tkun ikkonfermata mill-
parlament nazzjonali. Huma għandhom 
jintgħażlu minn fost persuni li, fit-tliet snin 
ta’ qabel il-ħatra tagħhom u matul il-
mandat tagħhom, ma għandhom ebda 
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew ta’ 
negozju, direttament jew indirettament, 
mal-impriżi jew l-entitajiet regolati. Wara 
dan il-mandat huma ma għandu jkollhom l-
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet dwar il-president u l-bord governattiv tal-korp regolatorju għas-settur 
ferrovjarju huma deċiżjonijiet politiċi importanti li għandhom ikunu kkonfermati mill-
parlament nazzjonali sabiex tkun żgurata l-ikbar leġittimità possibbli.

Emenda 596
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp 
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru għal terminu fiss u li 

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp 
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru mill-parlament 
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jiġġedded skont regoli ċari li jiggarantixxu 
l-indipendenza. Huma għandhom 
jintgħażlu minn fost persuni li, fit-tliet snin
ta’ qabel il-ħatra tagħhom u matul il-
mandat tagħhom, ma għandhom ebda 
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew ta’ 
negozju, direttament jew indirettament, 
mal-impriżi jew l-entitajiet regolati. Wara 
dan il-mandat huma ma għandu jkollhom l-
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.

kompetenti għal terminu fiss u li jiġġedded 
skont regoli ċari li jiggarantixxu l-
indipendenza. Huma għandhom jintgħażlu 
minn fost persuni li, f’perjodu raġonevoli
qabel il-ħatra tagħhom u b’mod espliċitu 
jistipulawh f’dikjarazzjoni xierqa ta’ 
interess matul il-mandat tagħhom, ma 
għandhom ebda pożizzjoni jew 
responsabbiltà professjonali, relazzjoni ta’ 
interess jew ta’ negozju, direttament jew 
indirettament, mal-impriżi jew l-entitajiet 
regolati. Wara dan il-mandat huma ma 
għandu jkollhom l-ebda pożizzjoni jew 
responsabbiltà professjonali, l-ebda 
relazzjoni ta’ interess jew kummerċjali ma’ 
kwalunkwe impriża jew entità regolata 
għal perjodu raġonevoli. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju skont il-liġijiet nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri se jkollhom ir-responsabbiltà permezz tal-parlament nazzjonali tagħhom, li  
jkollu r-responsabbiltà li jittrasponi d-dispożizzjoni ta’ din id-direttiva,biex jaħtru l-president 
u l-bord tat-tmexxija tal-korp regolatorju: huma se jintalbu jiffirmaw dikjarazzjoni xierqa ta’ 
interess li tiddikjara l-assenza ta’ kwalunkwe rabta jew interess mal-atturi tas-settur 
ferrovjarju.

Emenda 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp 
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru għal terminu fiss u li 
jiġġedded skont regoli ċari li jiggarantixxu 
l-indipendenza. Huma għandhom 
jintgħażlu minn fost persuni li, fit-tliet snin 
ta’ qabel il-ħatra tagħhom u matul il-

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp 
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru mill-korp regolatorju 
tal-Istati Membri kkonċernati għal 
terminu fiss u li jiġġedded skont regoli ċari 
li jiggarantixxu l-indipendenza. Huma 
għandhom jintgħażlu minn fost persuni li, 
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mandat tagħhom, ma għandhom ebda 
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew ta’ 
negozju, direttament jew indirettament, 
mal-impriżi jew l-entitajiet regolati. Wara 
dan il-mandat huma ma għandu jkollhom l-
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.

fit-tliet snin ta’ qabel il-ħatra tagħhom u 
matul il-mandat tagħhom, ma għandhom 
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew ta’ 
negozju, direttament jew indirettament, 
mal-impriżi jew l-entitajiet regolati. Wara 
dan il-mandat huma ma għandu jkollhom l-
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jinkisirx il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, għandu jkun hemm il-libertà li jintgħażel il-
korp li jaħtar lill-president u li jimmaniġġja l-bord responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-
settur ferrovjarju. F’bosta pajjiżi, il-korp regolatorju huwa entità governattiva u ma jistax, 
għalhekk, jinħatar, pereżempju, mill-parlament.

Emenda 598
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp 
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru għal terminu fiss u li 
jiġġedded skont regoli ċari li jiggarantixxu 
l-indipendenza. Huma għandhom 
jintgħażlu minn fost persuni li, fit-tliet snin 
ta’ qabel il-ħatra tagħhom u matul il-
mandat tagħhom, ma għandhom ebda 
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew ta’ 
negozju, direttament jew indirettament, 
mal-impriżi jew l-entitajiet regolati. Wara 
dan il-mandat huma ma għandu jkollhom l-

3. Il-president u l-bord governattiv tal-korp 
regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jiġu nnominati u jinħatru mill-
istituzzjonijiet rilevanti għal terminu fiss u 
li jiġġedded skont regoli ċari li 
jiggarantixxu l-indipendenza. Huma 
għandhom jintgħażlu minn fost persuni li, 
fit-tliet snin ta’ qabel il-ħatra tagħhom u 
matul il-mandat tagħhom, ma għandhom 
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, relazzjoni ta’ interess jew ta’ 
negozju, direttament jew indirettament, 
mal-impriżi jew l-entitajiet regolati. Wara 
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ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.

dan il-mandat huma ma għandu jkollhom l-
ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, l-ebda relazzjoni ta’ interess 
jew kummerċjali ma’ kwalunkwe impriża 
jew entità regolata għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn tliet snin. Għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-
immaniġġjar tal-persunal tal-korp 
regolatorju.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan jirrispetta l-mod ta’ kif jaħdmu d-diversi sistemi istituzzjonali f’kull pajjiż jew reġjun.

Emenda 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Funzjonijiet tal-korp regolatorju Funzjonijiet tal-korpi regolatorji 
nazzjonali

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tagħmel it-titolu tal-Artikolu 56 aktar speċifiku.

Emenda 600
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 46(6), applikant għandu jkollu d-
dritt li jappella lill-korp regolatorju jekk 
jemmen li ma ġiex ittrattat b’mod ekwu, 

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 46(6), applikant għandu jkollu d-
dritt li jappella lill-korp regolatorju jekk 
jemmen li ma ġiex ittrattat b’mod ekwu, 



AM\870643MT.doc 89/164 PE467.167v01-00

MT

saret diskriminazzjoni kontrih jew saritlu 
offża bi kwalunkwe mod ieħor, u b’mod 
partikolari kontra deċiżjonijiet adottati 
mill-maniġer tal-infrastruttura jew fejn hu 
xieraq, mill-impriża ferrovjarja jew mill-
operatur ta’ faċilita tas-servizz dwar:

saret diskriminazzjoni kontrih jew saritlu 
offiża bi kwalunkwe mod ieħor, minħabba
deċiżjonijiet adottati mill-maniġer tal-
infrastruttura jew fejn hu xieraq mill-
impriża ferrovjarja jew mill-operatur 
ferrovjarju ta’ faċilita tas-servizz u tilwim 
li jkun hemm dwar:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenfasizza li d-dritt tal-korp regolatorju għall-appell jingħata meta jkun hemm tilwim 
minħabba deċiżjoni inġusta jew diskriminatorja.

Emenda 601
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-korp regolatorju għandu jieħu 
deċiżjoni dwar kwalunkwe lment jew att 
rigward l-inizjattiva tiegħu stess u għandu 
jieħu azzjoni biex jirrimedja s-sitwazzjoni 
f’perjodu ta’ ġimagħtejn. Jekk ikun isir 
appell għall-fatt li l-għoti ta’ kapaċità tal-
infrastruttura ġiet miċħuda, jew għall-
kundizzjonijiet ta’ offerta ta’ kapaċità, il-
korp regolatorju għandu jew jikkonferma 
li m’hemm bżonn l-ebda modifika tad-
deċiżjoni tal-maniġer tal-infrastruttura, 
jew inkella għandu jeħtieġ modifika ta’ 
dik id-deċiżjoni skont id-direzzjonijiet 
speċifikati mill-korp regolatorju.
Il-korpi regolatorji mhumiex qed 
jirrispettaw il-mandat tagħhom u l-
iskadenzi se jkunu taħt skrutinju mill-
Kummissjoni Ewropea skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 63(2).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura l-artikoli dwar il-korp regolatorju biex titjieb 
iċ-ċarezza. Din tkopri l-kontenut tal-paragrafi 5.1 u 5.3 tal-Artikolu 56. Aħna qed nitlobu biex 
id-deċiżjoni tal-korp regolatorju titnaqqas għal ġimgħatejn. Nissuġġerixxu li tiġi inkluża 
proċedura ta’ segwitu fil-każ li r-regolatur ma jirrispettax din l-iskadenza minħabba n-
nuqqas ta’ riżorsi, eċċ. L-approċċ ideali jkun li l-każ jiġi referit lid-dipartiment regolatorju 
Ewropew.

Emenda 602
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp regolatorju għandu wkoll ikollu 
s-setgħa li jimmonitorja l-kompetizzjoni 
fis-swieq tas-servizzi ferrovjarji u janalizza 
mill-ġdid il-punti (a) sa (g) tal-paragrafu 1 
fuq l-inizjattiva tiegħu stess u bil-ħsieb li 
jevita d-diskriminazzjoni bejn l-applikanti. 
Għandu, b’mod partikolari, jiċċekkja jekk 
id-dikjarazzjoni dwar in-netwerk fihiex 
klawżoli diskriminatorji jew jekk toħloqx 
setgħat diskrezzjonali għall-maniġer tal-
infrastruttura li jistgħu jintużaw biex issir 
diskriminazzjoni bejn l-applikanti. Il-korp 
regolatorju għandu jkollu l-kapaċità 
organizzattiva meħtieġa biex ikun jista’ 
jwettaq dawn ix-xogħlijiet.

2. Il-korp regolatorju għandu wkoll ikollu 
s-setgħa li jimmonitorja l-kompetizzjoni 
fis-swieq tas-servizzi ferrovjarji u janalizza 
mill-ġdid il-punti (a) sa (g) tal-paragrafu 1 
bil-ħsieb li jevita d-diskriminazzjoni bejn l-
applikanti. Għandu, b’mod partikolari, 
jiċċekkja jekk id-dikjarazzjoni dwar in-
netwerk fihiex klawżoli diskriminatorji jew 
jekk toħloqx setgħat diskrezzjonali għall-
maniġer tal-infrastruttura li jistgħu 
jintużaw biex issir diskriminazzjoni bejn l-
applikanti. Il-korp regolatorju għandu 
jkollu l-kapaċità organizzattiva meħtieġa 
biex ikun jista’ jwettaq dawn ix-xogħlijiet.

Or. fr

Emenda 603
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-korp regolatorju għandu wkoll ikollu 
s-setgħa li jimmonitorja l-kompetizzjoni 

(2) Il-korp regolatorju għandu wkoll ikollu 
s-setgħa li jimmonitorja l-kompetizzjoni 
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fis-swieq tas-servizzi ferrovjarji u janalizza 
mill-ġdid il-punti (a) sa (g) tal-paragrafu 1 
fuq l-inizjattiva tiegħu stess u bil-ħsieb li 
jevita d-diskriminazzjoni bejn l-applikanti. 
Għandu, b’mod partikolari, jiċċekkja jekk 
id-dikjarazzjoni dwar in-netwerk fihiex 
klawżoli diskriminatorji jew jekk toħloqx 
setgħat diskrezzjonali għall-maniġer tal-
infrastruttura li jistgħu jintużaw biex issir 
diskriminazzjoni bejn l-applikanti. Il-korp 
regolatorju għandu jkollu l-kapaċità 
organizzattiva meħtieġa biex ikun jista’ 
jwettaq dawn ix-xogħlijiet.

fis-swieq tas-servizzi ferrovjarji u janalizza 
mill-ġdid il-punti (a) sa (g) tal-paragrafu 1 
fuq l-inizjattiva tiegħu stess u bil-ħsieb li 
jevita d-diskriminazzjoni bejn l-applikanti. 
Għandu, b’mod partikolari, jiċċekkja jekk 
id-dikjarazzjoni dwar in-netwerk fihiex 
klawżoli diskriminatorji jew jekk toħloqx 
setgħat diskrezzjonali għall-maniġer tal-
infrastruttura li jistgħu jintużaw biex issir 
diskriminazzjoni bejn l-applikanti. Biex 
ikun jista’ jwettaq dawn ix-xogħlijiet, il-
korp regolatorju għandu jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu l-persunal u t-
tagħmir meħtieġa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun jista’ jwettaq il-kompiti tiegħu u jaħdem b’mod effettiv, il-korp regolatorju 
għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-persunal u t-tagħmir meħtieġa.

Emenda 604
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp regolatorju għandu wkoll ikollu 
s-setgħa li jimmonitorja l-kompetizzjoni
fis-swieq tas-servizzi ferrovjarji u janalizza 
mill-ġdid il-punti (a) sa (g) tal-
paragrafu 1 fuq l-inizjattiva tiegħu stess u
bil-ħsieb li jevita d-diskriminazzjoni bejn l-
applikanti. Għandu, b’mod partikolari,
jiċċekkja jekk id-dikjarazzjoni dwar in-
netwerk fihiex klawżoli diskriminatorji
jew jekk toħloqx setgħat diskrezzjonali
għall-maniġer tal-infrastruttura li jistgħu 
jintużaw biex issir diskriminazzjoni bejn l-
applikanti. Il-korp regolatorju għandu 
jkollu l-kapaċità organizzattiva meħtieġa 
biex ikun jista’ jwettaq dawn ix-xogħlijiet.

2. Il-korp regolatorju għandu wkoll ikollu 
s-setgħa li jimmonitorja l-qagħda tas-
swieq tas-servizzi ferrovjarji bil-ħsieb li 
jevita d-diskriminazzjoni bejn l-applikanti. 
Fost kompiti oħra, għandu jiċċekkja jekk 
jintużawx klawżoli diskriminatorji fid-
dikjarazzjoni dwar in-netwerk mill-
maniġer tal-infrastruttura biex issir 
diskriminazzjoni bejn l-applikanti. Il-korp 
regolatorju għandu jkollu l-kapaċità 
organizzattiva meħtieġa biex ikun jista’ 
jwettaq dawn ix-xogħlijiet.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tas-setgħat: il-monitoraġġ tal-qagħda tas-suq ferrovjarju jkun aktar mifrux u aktar 
xieraq milli fil-każ li jiġi llimitat għall-kompetittività u huwa aktar utli fir-rigward tal-
prevenzjoni mir-riżoluzzjoni ta’ tilwim possibbli. Il-verifika u l-interventi sabiex jitwaqqfu l-
effetti ta’ att diskriminatorju huma mod ċar kif tiġi riżolt tilwim dwar trattament inġust: l-
interpretazzjoni mogħtija dwar l-użu possibbli ta’ dispożizzjonijiet ma taqax fl-ambitu tal-
kompetenzi tal-arbitru.

Emenda 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp regolatorju għandu wkoll ikollu 
s-setgħa li jimmonitorja l-kompetizzjoni 
fis-swieq tas-servizzi ferrovjarji u janalizza 
mill-ġdid il-punti (a) sa (g) tal-paragrafu 1 
fuq l-inizjattiva tiegħu stess u bil-ħsieb li 
jevita d-diskriminazzjoni bejn l-applikanti. 
Għandu, b’mod partikolari, jiċċekkja jekk 
id-dikjarazzjoni dwar in-netwerk fihiex 
klawżoli diskriminatorji jew jekk toħloqx 
setgħat diskrezzjonali għall-maniġer tal-
infrastruttura li jistgħu jintużaw biex issir 
diskriminazzjoni bejn l-applikanti. Il-korp 
regolatorju għandu jkollu l-kapaċità 
organizzattiva meħtieġa biex ikun jista’ 
jwettaq dawn ix-xogħlijiet.

2. Il-korp regolatorju għandu wkoll ikollu 
s-setgħa li jimmonitorja l-kompetizzjoni 
fis-swieq tas-servizzi ferrovjarji u janalizza 
mill-ġdid il-punti (a) sa (g) tal-paragrafu 1 
fuq l-inizjattiva tiegħu stess u bil-ħsieb li 
jevita d-diskriminazzjoni bejn l-applikanti. 
Għandu, b’mod partikolari, jiċċekkja jekk 
id-dikjarazzjoni dwar in-netwerk fihiex 
klawżoli diskriminatorji jew jekk toħloqx 
setgħat diskrezzjonali għall-maniġer tal-
infrastruttura li jistgħu jintużaw biex issir 
diskriminazzjoni bejn l-applikanti. Il-korp 
regolatorju għandu jkollu l-kapaċità 
organizzattiva adegwata biex iwettaq dawn 
ix-xogħlijiet minħabba d-daqs tan-
netwerk nazzjonali, il-volum tat-traffiku u 
n-numru ta’ operaturi attivi.

Or. it

Emenda 606
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp regolatorju għandu wkoll ikollu 
s-setgħa li jimmonitorja l-kompetizzjoni 
fis-swieq tas-servizzi ferrovjarji u 
janalizza mill-ġdid il-punti (a) sa (g) tal-
paragrafu 1 fuq l-inizjattiva tiegħu stess u 
bil-ħsieb li jevita d-diskriminazzjoni bejn 
l-applikanti. Għandu, b’mod partikolari, 
jiċċekkja jekk id-dikjarazzjoni dwar in-
netwerk fihiex klawżoli diskriminatorji jew 
jekk toħloqx setgħat diskrezzjonali għall-
maniġer tal-infrastruttura li jistgħu 
jintużaw biex issir diskriminazzjoni bejn l-
applikanti. Il-korp regolatorju għandu 
jkollu l-kapaċità organizzattiva meħtieġa 
biex ikun jista’ jwettaq dawn ix-xogħlijiet.

2. Jekk il-korp regolatorju jirċievi appell 
konformi mal-paragrafu 1, dan għandu, 
b’mod partikolari, jiċċekkja jekk id-
dikjarazzjoni dwar in-netwerk fihiex 
klawżoli diskriminatorji jew jekk toħloqx 
setgħat diskrezzjonali għall-maniġer tal-
infrastruttura li jistgħu jintużaw biex issir 
diskriminazzjoni bejn l-applikanti. Il-korp 
regolatorju għandu jkollu l-kapaċità 
organizzattiva meħtieġa biex ikun jista’ 
jwettaq dawn ix-xogħlijiet.

Or. nl

Emenda 607
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korp regolatorju għandu jiżgura li l-
imposti stabbiliti mill-maniġer tal-
infrastruttura jikkonformaw mat-Taqsima 2 
tal-Kapitolu IV u li dawn huma 
nondiskriminatorji. In-negozjati bejn l-
applikanti u l-maniġer tal-infrastruttura 
dwar il-livell tal-imposti infrastrutturali 
għandhom jiġu permessi biss jekk dawn 
isiru taħt is-superviżjoni tal-korp 
regolatorju. Il-korp regolatorju għandu 
jintervieni jekk in-negozjati 
x’aktarx jiksru r-rekwiżiti ta’ dan il-
Kapitolu.

3. Il-korp regolatorju għandu jiżgura li l-
imposti stabbiliti mill-maniġer tal-
infrastruttura jikkonformaw mat-Taqsima 2 
tal-Kapitolu IV u li dawn huma 
nondiskriminatorji u n-negozjati bejn l-
applikanti u l-maniġer tal-infrastruttura 
dwar il-livell ta’ dawn l-imposti huma 
konsistenti mad-dispożizzjonijiet tat-
Taqsima 2 tal-Kapitolu IV. Fuq talba tal-
atturi skont il-paragrafu 1, il-korp 
regolatorju għandu jintervieni jekk in-
negozjati jiksru r-rekwiżiti ta’ dan il-
Kapitolu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tal-irwol obbligatorju tal-arbitru tal-korp regolatorju: il-monitoraġġ tal-proċess u l-
intervent f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità.

Emenda 608
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korp regolatorju għandu jiżgura li l-
imposti stabbiliti mill-maniġer tal-
infrastruttura jikkonformaw mat-Taqsima 2 
tal-Kapitolu IV u li dawn huma 
nondiskriminatorji. In-negozjati bejn l-
applikanti u l-maniġer tal-infrastruttura 
dwar il-livell tal-imposti infrastrutturali 
għandhom jiġu permessi biss jekk dawn 
isiru taħt is-superviżjoni tal-korp 
regolatorju. Il-korp regolatorju għandu 
jintervieni jekk in-negozjati 
x’aktarx jiksru r-rekwiżiti ta’ dan il-
Kapitolu.

3. Il-korp regolatorju għandu jiżgura li l-
imposti stabbiliti mill-maniġer tal-
infrastruttura jikkonformaw mat-Taqsima 2 
tal-Kapitolu IV u li dawn huma 
nondiskriminatorji.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-korp regolatorju għandu funzjoni ta’ monitoraġġ, la jfassal politika u anqas mhuwa parti 
min-negozjati bejn il-maniġer tal-infrastruttura u l-impriżi ferrovjarji. Dan jagħmel verifiki 
retrospettivi fuq talba ta’ wieħed mill-partijiet involuti.

Emenda 609
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-korp regolatorju għandu 
jiddetermina, skont l-Artikolu 10(2), jekk 
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l-objettiv prinċipali ta’ servizz huwiex li 
jġorr il-passiġġieri minn stazzjon għall-
ieħor fi Stati Membri differenti u, skont l-
Arikolu 11(2), jekk il-bilanċ ekonomiku 
ta’ kuntratt ta’ servizz pubbliku jkunx 
kompromess bejn is-servizzi, stipulati fl-
Artikolu 10, bejn il-post ta’ tluq u dak ta’ 
destinazzjoni koperti minn kuntratt jew 
kuntratti ta‘ servizz pubbliku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa, biex jiġi ddeterminat jekk il-bilanċ ekonomiku ta’ servizz pubbliku huwiex 
kompromess jew le, hija assenjata lill-korp regolatorju mill-Artikolu 11. Hawnhekk, terġa’ 
tissemma sabiex ikun hemm aktar kjarifika u sabiex titlesta l-lista ta’ setgħat li għandhom 
jiġu eżerċitati mill-korp għall-implimentazzjoni tas-SIĠ.

Emenda 610
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korp regolatorju għandu jkollu s-
setgħa jitlob l-informazzjoni rilevanti 
mingħand il-maniġer tal-infrastruttura, l-
applikanti u kull parti terza fl-Istat Membru 
kkonċernat. L-informazzjoni 
mitluba għandha tingħata mingħajr 
dewmien. Il-bord regolatorju għandu jkun 
jista’ jinforzja talbiet bħal dawn bis-
sanzjonijiet xierqa, inkluż permezz tal-
multi. L-informazzjoni li għandha tingħata 
lill-korp regolatorju tinkludi d-dejta kollha 
li l-korp regolatorju jkun jeħtieġ fil-qafas 
tal-funzjoni tiegħu ta’ appell u tal-funzjoni 
tiegħu tal-monitoraġġ tal-kompetizzjoni 
fis-swieq tas-servizzi ferrovjarji skont il-
paragrafu 2. Din tinkludi dejta li hija 
meħtieġa għall-iskopijiet ta’ statistika u ta’ 
osservazzjoni tas-suq.

4. Il-korp regolatorju għandu jkollu s-
setgħa jitlob l-informazzjoni rilevanti 
mingħand il-maniġer tal-infrastruttura, l-
applikanti u kull parti terza fl-Istat Membru 
kkonċernat. L-informazzjoni 
mitluba għandha tingħata mingħajr 
dewmien. L-informazzjoni li għandha 
tingħata lill-korp regolatorju tinkludi d-
dejta kollha li l-korp regolatorju jkun 
jeħtieġ fil-qafas tal-funzjoni tiegħu ta’ 
appell u tal-funzjoni tiegħu tal-monitoraġġ 
tal-kompetizzjoni fis-swieq tas-servizzi 
ferrovjarji skont il-paragrafu 2. Din 
tinkludi dejta li hija meħtieġa għall-
iskopijiet ta’ statistika u ta’ osservazzjoni 
tas-suq. Jekk il-maniġer tal-infrastruttura 
ma jipprovdix tali informazzjoni, il-korp 
regolatorju għandu jingħata s-setgħa 
sabiex ikun jista’ jieħu l-passi legali 
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xierqa.

Or. fr

Emenda 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp regolatorju għandu jiddeċiedi fuq 
kull ilment u jieħu azzjoni biex jirrimedja 
s-sitwazzjoni fi żmien massimu ta’ xahrejn
minn meta jirċievi l-informazzjoni kollha. 
Fejn ikun xieraq, għandu jiddeċiedi fuq l-
inizjattiva tiegħu stess dwar miżuri xierqa 
biex jitranġaw żviluppi mhux mixtieqa 
f’dawn is-swieq, b’mod partikolari 
b’referenza għall-punti (a) sa (g) tal-
paragrafu 1.

Il-korp regolatorju għandu jiddeċiedi fuq 
kull ilment u jieħu azzjoni biex jirrimedja 
s-sitwazzjoni fi żmien massimu ta’ 20 jum 
ta’ ħidma minn meta jirċievi l-ilment. Fejn 
ikun xieraq, għandu jiddeċiedi fuq l-
inizjattiva tiegħu stess dwar miżuri xierqa 
biex jitranġaw żviluppi mhux mixtieqa 
f’dawn is-swieq, b’mod partikolari 
b’referenza għall-punti (a) sa (g) tal-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-kumpaniji ferrovjarji jirċievu deċiżjonijiet f’waqthom dwar l-proċess 
kemm tal-applikazzjonijiet tagħhom kif ukoll tat-talbiet għal tagħhom arbitraġġ.

Emenda 612
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp regolatorju għandu jiddeċiedi fuq 
kull ilment u jieħu azzjoni biex jirrimedja 
s-sitwazzjoni fi żmien massimu ta’ xahrejn 
minn meta jirċievi l-informazzjoni kollha. 
Fejn ikun xieraq, għandu jiddeċiedi fuq l-
inizjattiva tiegħu stess dwar miżuri xierqa 
biex jitranġaw żviluppi mhux mixtieqa 

Il-korp regolatorju għandu jiddeċiedi fuq 
kull ilment u jieħu azzjoni biex jirrimedja 
s-sitwazzjoni fi żmien massimu ta’ xahar
minn meta jirċievi l-informazzjoni kollha. 
Fejn ikun xieraq, għandu jiddeċiedi fuq l-
inizjattiva tiegħu stess dwar miżuri xierqa 
biex jitranġaw żviluppi mhux mixtieqa 
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f’dawn is-swieq, b’mod partikolari 
b’referenza għall-punti (a) sa (g) tal-
paragrafu 1.

f’dawn is-swieq, b’mod partikolari 
b’referenza għall-punti (a) sa (g) tal-
paragrafu 1.

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 613
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp regolatorju għandu jiddeċiedi fuq 
kull ilment u jieħu azzjoni biex jirrimedja 
s-sitwazzjoni fi żmien massimu ta’ xahrejn 
minn meta jirċievi l-informazzjoni kollha. 
Fejn ikun xieraq, għandu jiddeċiedi fuq l-
inizjattiva tiegħu stess dwar miżuri xierqa 
biex jitranġaw żviluppi mhux mixtieqa 
f’dawn is-swieq, b’mod partikolari 
b’referenza għall-punti (a) sa (g) tal-
paragrafu 1.

Il-korp regolatorju għandu jiddeċiedi fuq 
kull ilment u jieħu azzjoni biex jirrimedja 
s-sitwazzjoni fi żmien massimu ta’ xahrejn 
minn meta jirċievi l-informazzjoni kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiġu evitati stqarrijiet mhux ċari dwar “żviluppi mhux mixtieqa”: wara għandu jkun hemm 
deċiżjonijiet korrettivi u għadhom jingħataw tweġibiet għall-mistoqsijiet u jinstabu 
soluzzjonijiet għat-tilwim.

Emenda 614
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp regolatorju għandu jiddeċiedi fuq 
kull ilment u jieħu azzjoni biex jirrimedja 
s-sitwazzjoni fi żmien massimu ta’ xahrejn 
minn meta jirċievi l-informazzjoni kollha. 
Fejn ikun xieraq, għandu jiddeċiedi fuq l-
inizjattiva tiegħu stess dwar miżuri xierqa 
biex jitranġaw żviluppi mhux mixtieqa 
f’dawn is-swieq, b’mod partikolari 
b’referenza għall-punti (a) sa (g) tal-
paragrafu 1.

Il-korp regolatorju għandu jiddeċiedi fuq 
kull ilment u jieħu azzjoni biex jirrimedja 
s-sitwazzjoni fi żmien massimu ta’ xahrejn 
minn meta jirċievi l-informazzjoni kollha.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-korp regolatorju jwettaq funzjoni ta’ monitoraġġ u ma jfassalx politika.

Emenda 615
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-korp regolatorju għandu jiddeċiedi fuq 
kull ilment u jieħu azzjoni biex jirrimedja 
s-sitwazzjoni fi żmien massimu ta’ xahrejn 
minn meta jirċievi l-informazzjoni kollha. 
Fejn ikun xieraq, għandu jiddeċiedi fuq l-
inizjattiva tiegħu stess dwar miżuri xierqa 
biex jitranġaw żviluppi mhux mixtieqa 
f’dawn is-swieq, b’mod partikolari 
b’referenza għall-punti (a) sa (g) tal-
paragrafu 1.

5. Il-korp regolatorju għandu jiddeċiedi fuq 
kull ilment u jieħu azzjoni biex jirrimedja 
s-sitwazzjoni fi żmien massimu ta’ xahrejn 
minn meta jirċievi l-informazzjoni kollha u 
mit-taħditiet mal-partijiet. Fejn ikun 
xieraq, għandu jiddeċiedi fuq l-inizjattiva 
tiegħu stess dwar miżuri xierqa biex 
jitranġaw żviluppi mhux mixtieqa f’dawn 
is-swieq, b’mod partikolari b’referenza 
għall-punti (a) sa (g) tal-paragrafu 1.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-dokumentazzjoni provduta u l-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati għandhom jiġu kkunsidrati.
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Emenda 616
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Deċiżjoni tal-korp regolatorju għandha 
tkun torbot lill-partijiet kollha koperti minn 
dik id-deċiżjoni, u ma għandhiex tkun 
suġġetta għall-kontroll ta’ istanza 
amminstrattiva oħra. Il-bord regolatorju 
għandu jkun jista’ jinforza d-deċiżjonijiet 
tiegħu bis-sanzjonijiet xierqa, inkluż 
permezz tal-multi.

Deċiżjoni tal-korp regolatorju għandha 
tkun torbot lill-partijiet kollha koperti minn 
dik id-deċiżjoni, u ma għandhiex tkun 
suġġetta għall-kontroll ta’ istanza 
amminstrattiva oħra, iżda għandha tkun 
suġġetta għal reviżjoni ġudizzjarja fl-Istati 
Membri. Il-bord regolatorju għandu jkun 
jista’ jinforza d-deċiżjonijiet tiegħu bis-
sanzjonijiet xierqa.

Or. fr

Emenda 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. F’każ ta’ kunflitti li jirrigwardaw 
deċiżjonijiet mill-korpi regolatorji għas-
servizzi tat-trasport transkonfinali, 
kwalunkwe parti kkonċernata tista’ 
tappella lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tikseb deċiżjoni vinkolanti dwar il-
kompatibbiltà tad-deċiżjoni inkwistjoni 
mal-liġi tal-UE.
Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tinnomina servizz responsabbli għal tali 
appelli mhux aktar tard minn tliet xhur 
wara l-pubblikazzjoni ta’ din id-Direttiva 
fil-Ġurnal Uffiċjali.
Is-servizz responsabbli għandu jieħu 
deċiżjoni vinkolanti dwar l-appell fi żmien 
20 jum ta’ ħidma minn meta jirċievi l-
appell.
Dan l-arranġament għandu jiġi evalwat 
wara sentejn u jista’ jwassal għall-
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estensjoni tar-responsabilitajiet tas-servizz 
tal-Kummissjoni responsabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-kumpaniji ferrovjarji jirċievu deċiżjonijiet f’waqthom dwar l-proċess 
kemm tal-applikazzjonijiet tagħhom kif ukoll tat-talbiet tagħhom għal arbitraġġ. Bara minn 
hekk, għandu jkun hemm servizz Ewropew biex jittratta l-appelli diffiċli dwar is-servizzi 
transkonfinali, li għandhom jiġu evalwati wara sentejn.

Emenda 618
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-korp regolatorju għandu jkollu s-
setgħa li jwettaq verifiki jew li jibda 
verifiki esterni mal-maniġers tal-
infrastruttura u, fejn huwa rilevanti, mal-
impriżi ferrovjarji, biex jivverifika l-
konformità mad-dispożizzjonijiet dwar is-
separazzjoni tal-kontijiet stipulati fl-
Artikolu 6.

imħassar

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
maniġers tal-infrastruttura u l-impriżi jew 
l-entitajiet l-oħra kollha li jkunu qed 
iwettqu jew jintegraw tipi differenti ta’ 
trasport ferrovjarju jew tal-immaniġġjar 
infrastrutturali kif imsemmi fl-
Artikolu 6(1) u (2) ikollhom jagħtu 
kontijiet regolatorji dettaljati lill-korp 
regolatorju sabiex ikun jista’ jwettaq ix-
xogħlijiet differenti tiegħu. Dawn il-
kontijiet regolatorji għandhom jiġbru 
fihom mill-anqas l-elementi stabbiliti fl-
Anness X. Minn dawn il-kontijiet il-korp 
regolatorju jista’ wkoll joħroġ 
konklużjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ 
għajnuna mill-istat li għandu jirrapporta 
lill-awtoritajiet responsabbli għar-
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riżoluzzjoni ta’ dawn il-kwistjonijiet.
L-Anness X jista’ jiġi emendat meta jkun 
meħtieġ, fid-dawl tal-esperjenza, skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 60.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa barra mill-ambitu ta’ korp regolatorju li jwettaq verifiki ġenerali fuq l-attivitajiet 
kollha tal-maniġer tal-infrastruttura u l-impriżi ferrovjarji, filwaqt li l-korp r-regolatorju 
għandu jsolvi tilwim possibbli, l-awtoritajiet parlamentari kompetenti għandhom il-kompitu li 
jivvalutaw l-implimentazzjoni korretta tad-dispożizzjonijiet tad-direttiva li trasponew fil-qafas 
leġiżlattiv tagħhom.

Emenda 619
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a.Il-korp regolatorju għandu 
jikkonsulta, għall-inqas darbtejn f’sena, 
lir-rappreżentanti tal-utenti tas-servizzi 
ferrovjarji (merkanzija u passiġġieri) biex 
jiġu kkunsidrati l-fehmiet tagħhom dwar 
is-suq ferrovjarju, inkluża l-prestazzjoni 
tas-servizz, il-bidliet fl-infrastruttura, l-
ammont u t-trasparenza tal-prezzijiet tas-
servizz ferrovjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjoni mal-utenti tal-ferroviji tipprovdi informazzjoni rilevanti lill-Korp Regolatorju 
għat-twettiq tal-kompiti tiegħu.

Emenda 620
Inés Ayala Sender
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Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Il-korp regolatorju għandu 
jikkonsulta, għall-inqas darbtejn f’sena, 
lir-rappreżentanti tal-utenti tas-servizzi 
ferrovjarji (merkanzija u passiġġieri) biex 
jiġu kkunsidrati l-fehmiet tagħhom dwar 
is-suq ferrovjarju, inkluża l-prestazzjoni 
tas-servizz, il-bidliet fl-infrastruttura, l-
ammont u t-trasparenza tal-prezzijiet tas-
servizz ferrovjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjoni mal-utenti tal-ferroviji tipprovdi informazzjoni rilevanti lill-Korp Regolatorju 
għat-twettiq tal-kompiti tiegħu

Emenda 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
maniġers tal-infrastruttura u l-impriżi jew 
l-entitajiet l-oħra kollha li jkunu qed 
iwettqu jew jintegraw tipi differenti ta’ 
trasport ferrovjarju jew tal-immaniġġjar 
infrastrutturali kif imsemmi fl-
Artikolu 6(1) u (2) ikollhom jagħtu 
kontijiet regolatorji dettaljati lill-korp 
regolatorju sabiex ikun jista’ jwettaq ix-
xogħlijiet differenti tiegħu. Dawn il-
kontijiet regolatorji għandhom jiġbru 
fihom mill-anqas l-elementi stabbiliti fl-
Anness X. Minn dawn il-kontijiet il-korp 
regolatorju jista’ wkoll joħroġ 
konklużjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ 
għajnuna mill-istat li għandu jirrapporta 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
maniġers tal-infrastruttura u l-impriżi jew 
l-entitajiet l-oħra kollha li jkunu qed 
iwettqu jew jintegraw tipi differenti ta’ 
trasport ferrovjarju jew tal-immaniġġjar 
infrastrutturali, inklużi l-fornituri ta’ 
servizzi essenzjali, kif imsemmi fl-
Artikolu 6(1) u (2) ikollhom jagħtu 
kontijiet regolatorji dettaljati lill-korp 
regolatorju sabiex ikun jista’ jwettaq ix-
xogħlijiet differenti tiegħu. Dawn il-
kontijiet regolatorji għandhom jiġbru 
fihom mill-anqas l-elementi stabbiliti fl-
Anness X. Minn dawn il-kontijiet il-korp 
regolatorju jista’ wkoll joħroġ 
konklużjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ 
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lill-awtoritajiet responsabbli għar-
riżoluzzjoni ta’ dawn il-kwistjonijiet.

għajnuna mill-istat li għandu jirrapporta 
lill-awtoritajiet responsabbli għar-
riżoluzzjoni ta’ dawn il-kwistjonijiet.

Or. fr

Emenda 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 8 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness X jista’ jiġi emendat meta jkun 
meħtieġ, 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 623
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56a
Funzjonijiet tal-korp regolatorju

1. Sabiex iwettaq il-kompiti elenkati fl-
Artikolu 56 il-korp regolatorju għandu 
jkollu s-setgħa li:
(a) jinforza d-deċiżjonijiet tiegħu 
b'sanzjonijiet xierqa, inklużi multi. 
Deċiżjoni tal-korp regolatorju għandha 
tkun torbot lill-partijiet kollha koperti 
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minn dik id-deċiżjoni, u ma għandhiex 
tkun suġġetta għall-kontroll ta’ istanza 
amminstrattiva oħra;
(b) jitlob l-informazzjoni rilevanti mill-
maniġer tal-infrastruttura, applikanti u 
kwalunkwe parti terza fl-Istat Membru 
kkonċernat u li jinforza tali talbiet 
b’sanzjonijiet xierqa, inklużi multi. L-
informazzjoni li għandha tingħata lill-
korp regolatorju tinkludi d-data kollha li 
l-korp regolatorju jkun jeħtieġ fil-qafas 
tal-funzjoni tiegħu ta' appell u tal-
funzjoni tiegħu ta’ monitoraġġ tal-
kompetizzjoni fis-swieq tas-servizzi 
ferrovjarji. Din tinkludi data li tkun 
meħtieġa għall-finijiet ta’ statistika u 
osservazzjoni tas-suq. L-informazzjoni 
mitluba trid tkun ipprovduta mingħajr 
dewmien; 
(c) iwettaq verifiki jew li jibda verifiki 
esterni mal-maniġers tal-infrastruttura u, 
fejn ikun rilevanti, mal-impriżi ferrovjarji, 
biex jivverifika l-konformità mad-
dispożizzjonijiet dwar is-separazzjoni tal-
kontijiet stipulati fl-Artikolu 6. 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjonijiet meħuda mill-korp regolatorju 
jkunu suġġetti għal analiżi ġudizzjarja. L-
appell m'għandux ikollu effett ta’ 
sospensjoni fuq id-deċiżjoni tal-korp 
regolatorju.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-deċiżjonijiet tal-korp regolatorju jkunu 
ppubblikati.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-maniġers tal-infrastruttura u l-impriżi 
jew l-entitajiet l-oħra kollha li jkunu qed 
iwettqu tipi differenti ta' trasport 
ferrovjarju jew tal-immaniġġjar 
infrastrutturali kif imsemmi fl-Artikolu 6 
jkollhom jagħtu kontijiet regolatorji 
dettaljati lill-korp regolatorju sabiex ikun 
jista’ jwettaq il-kompiti differenti tiegħu. 
Dawn il-kontijiet regolatorji għandhom 
jiġbru fihom mill-anqas l-elementi 
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stabbiliti fl-Anness X. Minn dawn il-
kontijiet il-korp regolatorju jista’ wkoll 
jasal għal konklużjonijiet dwar 
kwistjonijiet ta’ għajnuna mill-istat li 
għandu jirrapporta lill-awtoritajiet 
responsabbli għar-riżoluzzjoni ta’ dawn 
il-kwistjonijiet. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu ġie introdott għal raġunijiet ta’ kjarifika ulterjuri. Dan jelenka l-poteri 
assenjati lill-korp regolatorju sabiex iġibhom konformi mal-għanijiet ta’ żvilupp tal-SIĠ.

Emenda 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni bejn il-korpi regolatorji. Kooperazzjoni bejn il-korpi regolatorji u 
setgħat tal-Kummissjoni Ewropea.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ spazju ferrovjarju uniku Ewropew jitlob li l-Kummissjoni jkollha aktar 
setgħat fir-regolamentazzjoni tas-swieq.

Emenda 625
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi regolatorji nazzjonali għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni dwar 
xogħolhom u l-prinċipji tat-teħid tad-
deċiżjonijiet u l-prattika u għandhom 

1. Il-korpi regolatorji nazzjonali għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni dwar 
xogħolhom u l-prinċipji tat-teħid tad-
deċiżjonijiet u l-prattika u għandhom 
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jikkooperaw xort’oħra għall-iskop tal-
koordinazzjoni tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
tagħhom mal-Unjoni kollha. Għal dan il-
għan għandhom jaħdmu flimkien f’grupp 
ta’ ħidma li jiltaqa’ f’intervalli regolari. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa lill-korpi
regolatorji f’din il-ħidma.

jikkooperaw xort’oħra għall-iskop tal-
koordinazzjoni tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
tagħhom mal-Unjoni kollha. Għal dan il-
għan għandhom jaħdmu flimkien
f’netwerk li jiltaqa’ f’intervalli regolari. 
Għal dan l-għan, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura kooperazzjoni attiva bejn 
il-korpi regolatorji.
Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tingħata s-setgħat rilevanti biex tinforza l-
kooperazzjoni proattiva bejn il-korpi u 
tieħu azzjoni fil-każ li l-korpi
regolatorji jonqsu milli jissodisfaw il-
mandat tagħhom b’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 63(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata wkoll setgħat suffiċjenti biex issaħħaħ il-kooperazzjoni 
proattiva bejn il-korpi regolatorji u tieħu azzjoni kontra dawk li ma jirrappurtawx / 
jikkooperawx.

Emenda 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi regolatorji nazzjonali għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni dwar 
xogħolhom u l-prinċipji tat-teħid tad-
deċiżjonijiet u l-prattika u għandhom 
jikkooperaw xort’oħra għall-iskop tal-
koordinazzjoni tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
tagħhom mal-Unjoni kollha. Għal dan il-
għan għandhom jaħdmu flimkien f’grupp 
ta’ ħidma li jiltaqa’ f’intervalli regolari. 
Il-Kummissjoni għandha tappoġġa lill-
korpi regolatorji f’din il-ħidma.

1. Il-korpi regolatorji nazzjonali għandhom 
jistabbilixxu b’mod formali netwerk 
sabiex jiskambjaw l-informazzjoni dwar 
xogħolhom u l-prinċipji tat-teħid tad-
deċiżjonijiet u l-prattika bl-għan li jiġu 
koordinati u armonizzati fl-Unjoni. Għal 
dan il-għan, u biex isegwu l-attivitajiet 
tan-netwerking tagħhom, huma għandu 
jkollhom laqgħat regolari fuq l-inizjattiva 
tal-Kummissjoni Ewropea u jiġu 
mmexxija minnha.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-iskop ta’ din l-emenda huwa li tistabbilixxi makkinarju ta’ kooperazzjoni formali għall-
korpi regolatorji nazzjonali taħt id-direzzjoni tal-Kummissjoni, jiġifieri n-“netwerk tal-korpi 
regolatorji”.

Emenda 627
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni huma 
rappreżentanti kemm tad-Direttorat 
Ġenerali “Kompetizzjoni” u kemm tad-
Direttorat Ġenerali “Mobbiltà u 
Trasport”.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba s-suġġett kumpless u multidixxiplinarju, il-kompożizzjoni tar-rappreżentanza tal-
Kummissjoni għandha tikkonsisti f’rappreżentanti taż-żewġ Direttorati Ġenerali.

Emenda 628
Ádám Kósa

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi bażi 
tad-data li fiha l-korpi regolatorji 
nazzjonali għandhom idaħħlu d-data 
dwar il-proċeduri kollha ta’ lment relatati 
mal-liġi tal-Unjoni Ewropea, bħad-dati 
tal-ilmenti, il-partijiet involuti, il-
kwistjonijiet prinċipali tal-proċeduri u l-
problemi ta’ interpretazzjoni.

Or. en
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Emenda 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ lment jew investigazzjoni fuq 
l-inizjattiva tiegħu stess dwar kwistjonijiet 
ta’ aċċess jew ta’ tqegħid ta’ imposti relatat 
ma’ mogħdija internazzjonali tal-ferrovija, 
kif ukoll fil-qafas tal-monitoraġġ tal-
kompetizzjoni fis-suq relatata mas-servizzi 
tat-trasport ferrovjarju internazzjonali, il-
korp regolatorju kkonċernat għandu 
jikkonsulta l-korpi regolatorji tal-Istati 
Membri l-oħra kollha li minnhom tgħaddi 
l-mogħdija ferrovjarja internazzjonali u 
jitlobhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
mingħandhom qabel ma jieħu d-deċiżjoni 
tiegħu.

3. Fil-każ ta’ lment jew investigazzjoni fuq 
l-inizjattiva tiegħu stess dwar kwistjonijiet 
ta’ aċċess jew ta’ tqegħid ta’ imposti relatat 
ma’ mogħdija internazzjonali tal-ferrovija, 
kif ukoll fil-qafas tal-monitoraġġ tal-
kompetizzjoni fis-suq relatata mas-servizzi 
tat-trasport ferrovjarju internazzjonali, il-
korp regolatorju kkonċernat għandu 
jikkonsulta l-korpi regolatorji tal-Istati 
Membri l-oħra kollha li minnhom tgħaddi 
l-mogħdija ferrovjarja internazzjonali u 
jitlobhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
mingħandhom qabel ma jieħu d-deċiżjoni 
tiegħu. In-netwerk tal-korpi regolatorji 
wkoll għandu jagħti opinjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tistabbilixxi proċedura li biha n-netwerk tal-korpi regolatorji jiġu mistiedna 
jagħtu opinjoni fil-każ ta’ lment jew investigazzjoni li jikkonċernaw il-mogħdija tal-ferrovija 
internazzjonali.

Emenda 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ lment jew investigazzjoni fuq 
l-inizjattiva tiegħu stess dwar kwistjonijiet 
ta’ aċċess jew ta’ tqegħid ta’ imposti relatat 
ma’ mogħdija internazzjonali tal-ferrovija, 
kif ukoll fil-qafas tal-monitoraġġ tal-

3. Fil-każ ta’ lment jew investigazzjoni fuq 
l-inizjattiva tiegħu stess dwar kwistjonijiet 
ta’ aċċess jew ta’ tqegħid ta’ imposti relatat 
ma’ mogħdija internazzjonali tal-ferrovija, 
kif ukoll fil-qafas tal-monitoraġġ tal-
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kompetizzjoni fis-suq relatata mas-servizzi 
tat-trasport ferrovjarju internazzjonali, il-
korp regolatorju kkonċernat għandu 
jikkonsulta l-korpi regolatorji tal-Istati 
Membri l-oħra kollha li minnhom tgħaddi 
l-mogħdija ferrovjarja internazzjonali u 
jitlobhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
mingħandhom qabel ma jieħu d-deċiżjoni 
tiegħu.

kompetizzjoni fis-suq relatata mas-servizzi 
tat-trasport ferrovjarju internazzjonali, il-
korp regolatorju kkonċernat għandu 
jinforma l-Kummissjoni u jikkonsulta l-
korpi regolatorji tal-Istati Membri l-oħra 
kollha li minnhom tgħaddi l-mogħdija 
ferrovjarja internazzjonali u jitlobhom l-
informazzjoni kollha meħtieġa 
mingħandhom qabel ma jieħu d-deċiżjoni 
tiegħu. Il-korpi regolatorji jinfurmaw fuq 
bażi trimestrali lill-Kummissjoni dwar l-
ilmenti kollha jew inkjesti mwettqa fuq 
inizjattiva tagħhom stess dwar 
kwistjonijiet ta’ aċċess jew ta’ 
impożizzjoni ta’ drittijiet relatati mas-
servizzi ferrovjarji internazzjonali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea jkollha rwol akbar fir-rigward tat-tilwim dwar is-servizzi 
ferrovjarji internazzjonali.

Emenda 631
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ lment jew investigazzjoni fuq 
l-inizjattiva tiegħu stess dwar kwistjonijiet 
ta’ aċċess jew ta’ tqegħid ta’ imposti relatat 
ma’ mogħdija internazzjonali tal-ferrovija, 
kif ukoll fil-qafas tal-monitoraġġ tal-
kompetizzjoni fis-suq relatata mas-servizzi 
tat-trasport ferrovjarju internazzjonali, il-
korp regolatorju kkonċernat għandu 
jikkonsulta l-korpi regolatorji tal-Istati 
Membri l-oħra kollha li minnhom tgħaddi 
l-mogħdija ferrovjarja internazzjonali u 
jitlobhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
mingħandhom qabel ma jieħu d-deċiżjoni 
tiegħu.

3. Fil-każ ta’ lment jew investigazzjoni 
dwar kwistjonijiet ta’ aċċess jew ta’ 
tqegħid ta’ imposti relatat ma’ mogħdija 
internazzjonali tal-ferrovija, kif ukoll fil-
qafas tal-monitoraġġ tal-kompetizzjoni fis-
suq relatata mas-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju internazzjonali, il-korp 
regolatorju kkonċernat għandu jikkonsulta 
l-korpi regolatorji tal-Istati Membri l-oħra 
kollha li minnhom tgħaddi l-mogħdija 
ferrovjarja internazzjonali u jitlobhom l-
informazzjoni kollha meħtieġa 
mingħandhom qabel ma jieħu d-deċiżjoni 
tiegħu.
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Or. nl

Emenda 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-korp regolatorju jinnotifika lill-
Kummissjoni dwar kull abbozz ta’ 
deċiżjoni dwar kwistjonijiet ta’ aċċess jew 
ta’ impożizzjoni tad-drittijiet għal linja 
ferrovjarja internazzjonali u dwar 
kwistjonijiet ta’ aċċess jew ta’ 
impożizzjoni ta’ drittijiet dwar is-servizzi 
ferrovjarji internazzjonali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-
kompatibbiltà tal-abbozz ta’ deċiżjoni 
mal-liġi tal-Unjoni u, jekk meħtieġ, titlob 
li jsiru xi bidliet.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea jkollha rwol akbar fir-rigward tat-tilwim dwar is-servizzi 
ferrovjarji internazzjonali.

Emenda 633
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korpi regolatorji għandhom jiżviluppaw 
prinċipji u prattiki komuni għat-teħid 
tad-deċiżjonijiet li għandhom is-setgħa 
jieħdu skont din id-Direttiva. Il-
Kummissjoni tista’ tadotta miżuri 
implimentattivi li jistipulaw prinċipji u 
prattiki komuni bħal dawn. Dawk 

imħassar



AM\870643MT.doc 111/164 PE467.167v01-00

MT

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).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minflok jaqdu skop utli, id-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq, ikunu jfissru li l-biċċa l-
kbira tal-kontroll fuq kwistjonijiet ferrovjarji nazzjonali se jitneħħa mill-Istati Membri.

Emenda 634
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korpi regolatorji għandhom jiżviluppaw 
prinċipji u prattiki komuni għat-teħid 
tad-deċiżjonijiet li għandhom is-setgħa 
jieħdu skont din id-Direttiva. Il-
Kummissjoni tista’ tadotta miżuri 
implimentattivi li jistipulaw prinċipji u 
prattiki komuni bħal dawn. 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

L-istabbiliment tal-prinċipji u l-prattiki fit-teħid tad-deċiżjonijiet huwa diġà ddikjarat fil-
paragrafu 1.

Emenda 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-korpi regolatorji għandhom 
jiżviluppaw prinċipji u prattiki komuni 
għat-teħid tad-deċiżjonijiet li għandhom is-
setgħa jieħdu skont din id-Direttiva. Il-
Kummissjoni tista’ tadotta miżuri 
implimentattivi li jistipulaw prinċipji u 
prattiki komuni bħal dawn. 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).

7. Il-korpi regolatorji għandhom, permezz 
tal-iskambju ta’ informazzjoni skont il-
paragrafu 1, jiżviluppaw prinċipji u 
prattiki komuni għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
li għandhom is-setgħa jieħdu skont din id-
Direttiva. Il-Kummissjoni tista’ tadotta u 
tissupplimenta prinċipji u prattiki komuni 
bħal dawn skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 60.

Or. pl

Emenda 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korpi regolatorji għandhom janalizzaw 
id-deċiżjonijiet u l-prattiki tal-
assoċjazzjonijiet tal-maniġers tal-
infrastruttura li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jew li 
jiffaċilitaw it-trasport ferrovjarju 
nazzjonali b’mod ieħor, kif imsemmi fl-
Artikolu 40(1).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Kummissjoni u l-korpi regolatorji jkunu infurmati sew iżda ma jeħtieġx li 
jipparteċipaw fit-teħid ta’ deċiżjonijiet kummerċjali.
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Emenda 637
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korpi regolatorji għandhom janalizzaw 
id-deċiżjonijiet u l-prattiki tal-
assoċjazzjonijiet tal-maniġers tal-
infrastruttura li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jew li 
jiffaċilitaw it-trasport ferrovjarju 
nazzjonali b’mod ieħor, kif imsemmi fl-
Artikolu 40(1).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżit żejjed u mhux meħtieġ peress li RailNetEurope diġà infurmat bl-attivitajiet tagħha 
lill-KE u lill-korpi regolatorji, b’mod trasparenti bosta snin ilu.

Emenda 638
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 7 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sentejn wara t-traspożizzjoni tad-
Direttiva, il-Kummissjoni tippreżenta 
rapport dwar il-kooperazzjoni tal-korpi 
regolatorji nazzjonali. Abbażi ta’ dan ir-
rapport, il-Kummissjoni għandha tħejji 
proposta għall-istabbiliment ta’ korp 
regolatorju ċentrali Ewropew għat-
trasport ferrovjarju internazzjonali.

Or. de

Emenda 639
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal direttiva
Artikolu 57 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 a (ġdid)
Abbażi tal-esperjenza tan-netwerk tal-
korpi regolatorji, il-Parlament Ewropew 
jitlob lill-Kummissjoni Ewropea, mhux 
aktar tard minn tmiem l-2012, biex 
tressaq proposta leġiżlattiva għall-ħolqien 
ta’ korp regolatorju Ewropew li għandu 
jaġixxi fil-każ li l-korpi regolatorji 
nazzjonali ma jkunux qed iwieġbu u 
jittrattaw l-ilmenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korp regolatorju Ewropew għandu jkun il-pass ulterjuri wara n-netwerk tal-korpi 
regolatorji. Il-Korp Regolatorju Ewropew ma jeliminax il-korpi regolatorji nazzjonali iżda 
jaġixxi biss bħala korp ta’ appell fil-każ li l-korpi regolatorji nazzjonali ma jkunux qed 
iwieġbu jew jittrattaw l-ilmenti.

Emenda 640
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57a
Il-Kummissjoni għandha, sena wara t-
traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva, tressaq 
rapport dwar il-kooperazzjoni fost il-korpi 
regolatorji nazzjonali skont dan l-
Artikolu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’għandu jiġi stabbilit l-ebda netwerk għall-iskop aħħari tal-istabbiliment ta’ korp 
regolatorju Ewropew.
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Emenda 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57a: Korp regolatorju Ewropew
Fid-dawl tal-esperjenza miksuba fin-
netwerk tal-korpi regolatorji, il-
Kummissjoni għandha, mhux aktar tard 
minn ħames snin wara l-infurzar ta’ din 
id-Direttiva, tfassal proposta leġiżlattiva li 
tistabbilixxi korp regolatorju Ewropew 
b’funzjoni ta’ monitoraġġ u arbitraġġ fir-
rigward tal-problemi sopranazzjonali u 
b’funzjoni ta’ appell fir-rigward tad-
deċiżjonijiet meħuda mill-korpi regolatorji 
nazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ladarba fuq perjodu ta’ żmien twil, huwa mixtieq li jiġi stabbilit korp regolatorju Ewropew, 
din l-emenda qed tappella lill-Kummissjoni biex tfassal proposta xierqa abbażi tal-esperjenza 
miksuba fin-netwerk tal-korpi regolatorji nazzjonali.

Emenda 642
Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sena wara t-traspożizzjoni ta’ din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tressaq rapport dwar il-kooperazzjoni 
mill-korpi regolatorji nazzjonali skont dan 
l-artikolu u għandha tagħti istruzzjonijiet 
lill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea biex 
tistabbilixxi korp regolatorju fil-livell 
Ewropew bl-inkariga li timmonitorja l-
kurituri tal-merkanzija kif stipulat fir-
Regolament (UE) Nru 913/2010 dwar 
netwerk ferrovjarju Ewropew għat-
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trasport kompetittiv tal-merkanzija , 
b’referenza speċjali għall-monitoraġġ tal-
funzjonament tal-punt ta’ waqfa waħda.
L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għandha 
torganizza lilha nnifisha b’tali mod li dan 
il-kompitu jitwettaq b’mod kompletament 
indipendenti mill-attivitajiet l-oħra diġà 
assenjati lilha. Fuq il-bażi tal-esperjenza 
miksuba minn dan il-korp regolatorju 
għall-kurituri tal-merkanzija, il-
Kummissjoni għandha, jekk ikun mixtieq, 
tressaq proposta leġiżlattiva għall-
istabbiliment ta’ korp regolatorju 
Ewropew ġenerali.

Or. nl

Emenda 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Artikolu 60 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikoli 7(1), fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 13(5), fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 15(5), fit-tielet paragrafu tal-
Artikolu 20, fl-Artikolu 27(2), fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 30(3), fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 31(5), fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 32(1), l-Artikoli 
32(3), 35(2), 43(1) u fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 56(8) hija 
mogħtija lill-Kummissjoni għal tul 
indeterminat.

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fit-tielet paragrafu tal-Artikolu 
20 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal tul 
indeterminat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li jitħassru l-Artikoli l-oħra msemmija mill-Kummissjoni, wieħed għandu jirreferi biss 
għall-Artikolu 20(3).
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Emenda 644
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 63 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq it-talba ta’ Stat Membru jew fuq l-
inizjattiva tagħha stess il-Kummissjoni 
għandha, f’każ speċifiku, teżamina l-
applikazzjoni u l-infurzar tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, u fi 
żmien xahrejn minn meta tirċievi din it-
talba tiddeċiedi skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 64(2) jekk il-miżura 
relatata tistax tibqa’ tiġi applikata. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika d-
deċiżjoni tagħha lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Istati Membri.

Fuq it-talba ta’ korp regolatorju nazzjonali 
u awtoritajiet nazzjonali kompetenti oħra
jew fuq l-inizjattiva tagħha stess il-
Kummissjoni għandha, f’każ speċifiku, 
teżamina l-applikazzjoni u l-infurzar tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. Il-
korpi regolatorji nazzjonali għandhom 
iżommu bażi tad-data tal-abbozz tad-
deċiżjonijiet tagħhom li tkun aċċessibbli 
għall-Kummissjoni Ewropea. Fi żmien 
xahrejn minn meta tirċievi din it-talba l-
Kummissjoni Ewropea għandha tiddeċiedi 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 64(2) jekk il-miżura relatata tistax 
tibqa’ tiġi applikata. Il-Kummissjoni 
għandha tikkomunika d-deċiżjoni tagħha 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan isir sabiex ikun hemm rabta aħjar bejn l-irwol tal-korp regolatorju nazzjonali u l-irwol 
ta’ monitoraġġ tal-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 645
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 63 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Miżuri mfassla biex jiżguraw l-
implimentazzjoni tad-Direttiva 
b’kundizzjonijiet uniformi għandhom jiġu 

3. Miżuri skont l-Artikoli 10(2), 11(4), 
14(2), u 17(5) mfassla biex jiżguraw l-
implimentazzjoni tad-Direttiva 



PE467.167v01-00 118/164 AM\870643MT.doc

MT

adottati mill-Kummissjoni bħala atti ta’ 
implimentazzjoni skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 64(3).

b’kundizzjonijiet uniformi għandhom jiġu 
adottati mill-Kummissjoni bħala atti ta’ 
implimentazzjoni skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 64(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta’ din l-emenda huwa li tispeċifika liema artikoli partikolari jistgħu jkunu s-suġġetti 
tal-atti ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni.

Emenda 646
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw mal-Artikoli [...] u mal-
Annessi [...] sa mhux aktar tard minn [...]. 
Huma għandhom jikkomunikaw minnufih 
lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella li turi l-
korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw mal-Artikoli [...] u mal-
Annessi [...] sa mhux aktar tard minn 12-
il xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk 
id-dispożizzjonijiet u tabella li turi l-
korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija RIFORMULAZZJONI ta’ 3 Direttivi li diġà kellhom jiġu implimentati mill-Istati 
Membri, għalhekk il-proċeduri ta’ ksur għadhom għaddejjin; 12-il xahar huwa biżżejjed.

Emenda 647
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 68 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikoli [...] u l-Annessi [...] għandhom 
japplikaw minn [...]

L-Artikolu 55(1) għandu japplika tliet 
snin mid-data ta’ traspożizzjoni ta’ din id-
Direttiva.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ korp tassew indipendenti jeħtieġ, f’ċertu każijiet, strutturi organiċi ġodda, 
dispożizzjonijiet regolatorji ġodda u allokazzjoni ta’ riżorsi u ta’ persunal ġdid; dan iwassal 
għal ħela ta’ ħin kbir. Għandha tiġi stabbilita skadenza aktar realistika u għandu jingħata 
aktar żmien biex jintlaħaq dan l-għan.

Emenda 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta għal direttiva
Anness 1 – inċiż 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Il-partijiet tal-bini u l-faċilitajiet tal-
istazzjon tal-passiġġieri li huma meħtieġa 
għall-forniment tas-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju: żoni tat-tranżitu komuni, 
faċilitajiet għall-aċċess tal-pjattaformi, 
sistemi ta’ informazzjoni għall-pubbliku, 
kwalunkwe żoni ta’ kontroll tal-moviment

Or. it

Emenda 649
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 1 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Mezzi ta’ aċċess għall-passiġġieri u l-
merkanzija, inkluż l-aċċess bit-triq;

– Mezzi ta’ aċċess ferrovjarju għall-
passiġġieri u l-merkanzija, inklużi l-
faċilitajiet tal-bini relatati,il-persuni 
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mexjin fit-triq jew l-aċċess għat-triq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika u l-kompletar tad-definizzjoni.

Emenda 650
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 1 – inċiż 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-bini użat mid-dipartiment tal-
infrastruttura.

– Il-bini użat mid-dipartiment tal-
infrastruttura biex tiġi żgurata l-
affidabbiltà u l-konformità mal-kompiti 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ referenza għall-bini użat u marbut mal-funzjonijiet tad-dipartiment tal-infrastruttura 
kollha.

Emenda 651
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Anness 1 – inċiż 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Stazzjonijiet ferrovjarji tal-merkanzija u 
ċentri tat-trasport tal-merkanzija

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istazzjonijiet ferrovjarji tal-merkanzija u ċ-ċentri tat-trasport tal-merkanzija li għalihom 
huma responsabbli l-maniġers tal-infrastruttura għandhom jiddaħħlu fil-lista ta’ elementi tal-
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infrastruttura ferrovjarja

Emenda 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta għal direttiva
Anness 1 – inċiż 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Netwerk ta’ terminali tal-merkanzija 
adegwat għad-daqs tan-netwerk 
ferrovjarju.

Or. it

Emenda 653
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Anness 1 – inċiż 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Faċilitajiet tas-servizzi: faċilitajiet ta’ 
ħwienet tax-xogħol, garaxxijiet għall-
manutenzjoni, sidings, stazzjonijiet li 
jwasslu għat-terminali.

Or. de

Emenda 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposta għal direttiva
Anness 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji tal-indipendenza u t-trasparenza 
li għandhom jiġu ssodisfati mill-maniġer 
tal-infrastruttura: (imsemmi fl-Artikolu 
3(2))
(a) Il-konformità mal-kriterji tal-
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indipendenza u t-trasparenza għandha 
tiġi mmonitorjata mill-korp regolatorju 
msemmi fl-Artikolu 55. Kull applikant 
għandu jkollu d-dritt li jappella lill-korp 
regolatorju jekk jaħseb li dawk ir-rekwiżiti 
tal-indipendenza mhumiex issodisfati 
b’mod xieraq;
(b) Id-dispożizzjonijiet tal-indipendenza 
statutorji u/jew kuntrattwali għandhom 
jiġu stabbiliti fir-relazzjoni bejn l-
istruttura jew il-parteċipazzjoni li 
għandha l-kontroll u l-maniġer tal-
infrastruttura, bejn il-maniġer tal-
infrastruttura u l-kumpaniji l-oħra tal-
grupp, jew entitajiet oħra li huma 
kkontrollati mill-parteċipazzjoni, inkluż 
b’mod partikolari l-laqgħa tal-azzjonisti 
tal-maniġer tal-infrastruttura;
(c) Il-membri tal-bord tal-azjenda u/jew 
tal-kumpaniji l-oħra tal-parteċipazzjoni 
m’għandhomx ikunu fil-bord tal-maniġer 
tal-infrastruttura u m’għandhomx 
jeżerċitaw kwalunkwe drittijiet li jivvutaw 
fil-bord tal-maniġer tal-infrastruttura;
(d) Il-membri tal-bord tal-maniġer tal-
infrastruttura u l-membri għolja tal-
persunal li jittrattaw il-funzjonijiet 
essenzjali għandhom, għal perjodu ta’ 
tliet snin, jitwaqqfu milli jaċċettaw 
kwalunkwe pożizzjoni għolja mal-
parteċipazzjoni jew mal-entitajiet l-oħra 
taħt il-kontroll tagħha wara li jitilqu minn 
mal-maniġer tal-infrastruttura.
(e) Il-bord tal-maniġement, il-bord 
amministrattiv, il-bord superviżorju tal-
korpi li legalment jirrappreżentaw il-
maniġer tal-infrastruttura m’għandhomx 
jiġu appuntati minn xi struttura jew 
parteċipazzjoni li għandha l-kontroll u li 
l-maniġer tal-infrastruttura huwa parti 
minnha sabiex tiġi żgurata l-indipendenza 
sħiħa tal-maniġer tal-infrastruttura. 
Għandhom jiġu maħtura u jitneħħew 
skont il-kontroll tal-korp regolatorju 
msemmi fl-Artikolu 55.
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(f) Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jiddefinixxi u jadotta l-pjan kummerċjali 
tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 8 b’mod 
indipendenti minn kull struttura jew 
parteċipazzjoni li għandha l-kontroll u 
minn kull impriża ferrovjarja.
(g) Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jkollu l-kapaċità organizzativa meħtieġa 
biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu b’mod 
indipendenti minn kwalunkwe impriża 
ferrovjarja u m’għandux jitħalla jiddelega 
l-operat tal-funzjonijiet tiegħu lil korpi 
jew kumpaniji li b’mod dirett jew indirett 
jeżerċitaw il-kontroll, li għandhom xi 
interess jew li jeżerċitaw xi dritt fuq l-
impriża ferrovjarja.
(h) Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jkollu l-persunal tiegħu u jkun f’post 
separat jew b’aċċess protett. L-aċċess 
għas-sistemi tal-informazzjoni għandu 
jkun protett. Ir-regoli interni jew il-
kuntratti tal-persunal għandhom 
jillimitaw b’mod ċar il-kuntatti mal-
parteċipazzjoni u mal-kumpaniji l-oħra 
taħt il-kontroll tagħha għall-
komunikazzjonijiet uffiċjali konnessi mat-
twettiq tal-funzjonijiet essenzjali. B’mod 
partikolari, l-informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva relatata mal-
funzjonijiet tal-maniġer tal-infrastruttura 
ddefinita fl-Artikolu 3(2) li jżomm il-
maniġer tal-infrastruttura m’għandhiex 
tiġi trasferita lil xi impriża ferrovjarja.
(i) Is-sistemi remunerattivi għall-persunal 
tal-maniġer tal-infrastruttura għandhom 
jiġu bbażati biss fuq il-prestazzjoni tal-
maniġer tal-infrastruttura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti huma ispirati mir-rekwiżiti żviluppati mill-Kummissjoni fl-Anness V għall-
Komunikazzjoni 189 tagħha tal-2006. Dawn jiddefinixxu f’liema ċirkostanzi jistgħu jiġu 
eżerċitati l-funzjonijiet essenzjali minn kwalunkwe entità li hija parti minn impriża ikbar.
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Emenda 655
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Anness 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji tal-indipendenza u t-trasparenza 
li għandhom jiġu ssodisfati mill-maniġer 
tal-infrastruttura: (imsemmi fl-Artikolu 
3(2))
(a) Il-konformità mal-kriterji tal-
indipendenza u t-trasparenza għandha 
tiġi mmonitorjata mill-korp regolatorju 
msemmi fl-Artikolu 55. Kull applikant 
għandu jkollu d-dritt li jappella mal-korp 
regolatorju jekk jaħseb li dawk ir-rekwiżiti 
tal-indipendenza mhumiex issodisfati 
b’mod xieraq;
(b) Id-dispożizzjonijiet tal-indipendenza 
statutorji u/jew kuntrattwali għandhom 
jiġu stabbiliti fir-relazzjoni bejn l-
istruttura jew il-parteċipazzjoni li 
għandha l-kontroll u l-maniġer tal-
infrastruttura, bejn il-maniġer tal-
infrastruttura u l-kumpaniji l-oħra tal-
grupp, jew entitajiet oħra li huma 
kkontrollati mill-parteċipazzjoni, inkluż 
b’mod partikolari l-laqgħa tal-azzjonisti 
tal-maniġer tal-infrastruttura;
(c) Il-membri tal-bord tal-azjendi u/jew 
tal-kumpaniji l-oħra tal-parteċipazzjoni 
m’għandhomx ikunu fil-bord tal-maniġer 
tal-infrastruttura u m’għandhomx 
jeżerċitaw kwalunkwe drittijiet li jivvutaw 
fil-bord tal-maniġer tal-infrastruttura;
(d) Il-membri tal-bord tal-maniġer tal-
infrastruttura u l-membri għolja tal-
persunal li jittrattaw il-funzjonijiet 
essenzjali għandhom, għal perjodu ta’ 
tliet snin, jitwaqqfu milli jaċċettaw 
kwalunkwe pożizzjoni għolja mal-
parteċipazzjoni jew mal-entitajiet l-oħra 
taħt il-kontroll tagħha wara li jitilqu minn 
mal-maniġer tal-infrastruttura.
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(e) Il-bord tal-maniġement, il-bord 
amministrattiv, il-bord superviżorju tal-
korpi li legalment jirrappreżentaw il-
maniġer tal-infrastruttura m’għandhomx 
jiġu appuntati minn xi struttura jew 
parteċipazzjoni li għandha l-kontroll u li 
l-maniġer tal-infrastruttura huwa parti 
minnha sabiex tiġi żgurata l-indipendenza 
sħiħa tal-maniġer tal-infrastruttura. 
Għandhom jiġu appuntati u mneħħija 
skont il-kontroll tal-korp regolatorju 
msemmi fl-Artikolu 55.
(f) Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jiddefinixxi u jadotta l-pjan tan-negojzu 
tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 8 b’mod 
indipendenti minn kull struttura jew 
parteċipazzjoni li għandha l-kontroll u 
minn kull impriża ferrovjarja.
(g) Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jkollu l-kapaċità organizzativa meħtieġa 
biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu b’mod 
indipendenti minn kwalunkwe impriża 
ferrovjarja u m’għandux jitħalla jiddelega 
l-operat tal-funzjonijiet tiegħu lil korpi 
jew kumpaniji li b’mod dirett jew indirett 
jeżerċitaw il-kontroll, li għandhom xi 
interess jew li jeżerċitaw xi dritt fuq l-
impriża ferrovjarja.
(h) Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jkollu l-persunal tiegħu u jkun f’post 
separat jew b’aċċess protett. L-aċċess 
għas-sistemi tal-informazzjoni għandu 
jkun protett. Ir-regoli interni jew il-
kuntratti tal-persunal għandhom 
jillimitaw b’mod ċar il-kuntatti mal-
parteċipazzjoni u mal-kumpaniji l-oħra 
taħt il-kontroll tagħha għall-
komunikazzjonijiet uffiċjali konnessi mat-
twettiq tal-funzjonijiet essenzjali. B’mod 
partikolari, l-informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva relatata mal-
funzjonijiet tal-maniġer tal-infrastruttura 
ddefinita fl-Artikolu 3(2) li jżomm il-
maniġer tal-infrastruttura m’għandhiex 
tiġi trasferita lil xi impriża ferrovjarja.
(i) Is-sistemi remunerattivi għall-persunal 
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tal-maniġer tal-infrastruttura għandhom 
jiġu bbażati biss fuq il-prestazzjoni tal-
maniġer tal-infrastruttura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rekwiżiti huma ispirati mir-rekwiżiti żviluppati mill-Kummissjoni fl-Anness V għall-
Komunikazzjoni 189 tagħha tal-2006. Dawn jiddefinixxu f’liema ċirkostanzi jistgħu jiġu 
eżerċitati l-funzjonijiet essenzjali minn entità li hija parti minn impriża ikbar.

Emenda 656
Debora Serracchiani

Proposta għal direttiva
Anness 1 – inċiż 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-parti tal-bini tal-istazzjon tal-
passiġġieri u l-faċilitajiet meħtieġa b’mod 
funzjonali għall-operazzjonijiet 
ferrovjarji: żoni tat-tranżitu komuni, 
pjattaformi u tisqif tal-pjattaformi, 
faċilitajiet ta’ aċċess għall-pjattaformi 
(mogħdijiet taħt l-art, pontijiet, skali 
mobbli, lifts), sistemi ta’ informazzjoni 
għall-pubbliku (moniters, displejs 
elettroniċi), kwalunkwe żona tal-kontroll 
tal-moviment (ċentru tal-kontroll, uffiċċji 
tal-kontrolluri tal-moviment, swiċċbords 
tat-telefown, eċċ).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet tal-istazzjonijiet tal-passiġġieri li huma meħtieġa b’mod funzjonali għall-
operazzjonijiet ferrovjarji għandhom jiġu inklużi fil-lista tal-oġġetti tal-infrastruttura li 
għalihom huwa responsabbli l-maniġer tal-infrastruttura. 

Emenda 657
Sabine Wils
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Proposta għal direttiva
Anness 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista tal-funzjonijiet essenzjali li hemm 
referenza għalihom fl-Artikolu 7:

imħassar

– it-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar l-
allokazzjoni ta’ mogħdijiet inklużi kemm 
id-definizzjoni kif ukoll l-evalwazzjoni 
tad-disponibbiltà u l-allokazzjoni ta’ 
mogħdijiet tal-ferrovija individwali,
– it-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar id-debitar 
bl-imposti tal-infrastruttura, inklużi d-
determinazzjoni u l-ġbir tal-imposti,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-funzjonijiet tal-maniġer tal-infrastruttura huma deskritti fid-definizzjonijiet fl-Artikolu 3.

Emenda 658
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Anness 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar id-debitar 
bl-imposti tal-infrastruttura, inklużi d-
determinazzjoni u l-ġbir tal-imposti,

– it-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar id-debitar 
bl-imposti tal-infrastruttura, inklużi d-
determinazzjoni tal-imposti,

Or. en

Emenda 659
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Anness 2 – inċiż 2 a (ġdid)



PE467.167v01-00 128/164 AM\870643MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- It-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar l-aċċess 
ġust u fuq bażi nondiskriminatorja, skont 
l-Artikolu 13, għall-faċilitajiet tas-servizzi 
.

Or. de

Emenda 660
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett ta’ aċċess minimu għandu 
jkun jikkonsisti:

1. Id-dritt għall-aċċess għandu jkun 
jikkonsisti f’dawn is-servizzi li ġejjin u l-
faċilitajiet ferrovjarji li l-ispejjeż relatati 
magħhom u l-imposti li jikkorrispondu 
għall-użu tagħhom se jitħallsu lill-impriżi 
ferrovjarji rispettivi li jfornuhom, kemm 
il-maniġer tal-infrastruttura kif ukoll l-
operaturi ferrovjarji kkonċernati:

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħaddim ta’ servizz ferrovjarju b’mod sikur u affidabbli għall-konsumaturi u b’mod 
ekonomikament vijabbli għall-impriżi ferrovjarji jeħtieġ dritt għall-aċċess komuni għas-
servizzi kollha elenkati fl-Anness III irrispettivament mil-liema fornitur tas-servizzi ferrovjarji 
huwa inkarigat minnhom f’kull Stat Membru. L-imposti jiġu stabbiliti u mħallsa skont l-użu 
relatat tagħhom.

Emenda 661
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt d a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-ispezzjoni tas-sikurezza u teknika 
tar-rolling stock

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-provvediment tal-valutazzjoni dwar il-kwistjoni tas-sikurezza huwa fattur ewlieni li 
jippermetti lill-ferrovija li topera qabel kull tluq.

Emenda 662
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-użu ta’ tagħmir għall-provvista tal-
elettriku għall-kurrent tat-trazzjoni, meta 
disponibbli;

(e) l-użu ta’ tagħmir għall-provvista tal-
elettriku għall-kurrent tat-trazzjoni u l-użu 
tal-kurrent tat-trazzjoni meta jkun 
meħtieġ flimkien mal-imposti rispettivi li 
għandhom jintwerew separatament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista unika fl-Anness III

Emenda 663
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) f’faċilitajiet għall-għoti tal-fjuwil mill-
ġdid, fejn dawn ikunu disponibbli;

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-faċilitajiet għall-għoti tal-fjuwil mill-ġdid m’għandhomx jiġu inklużi fil-pakkett tal-aċċess 
minimu, għaliex diġà huma offruti fuq bażi kompetittiva fis-suq ħieles. Is-servizzi kkonċernati 
għandhom jingħataw kull meta, fin-nuqqas ta’ offerti alternattivi, jistgħu jitqiesu bħala 
‘faċilitajiet essenzjali’.

Emenda 664
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) f’faċilitajiet għall-għoti tal-fjuwil mill-
ġdid, fejn dawn ikunu disponibbli;

(f) l-użu tal-faċilitajiet għall-għoti tal-
fjuwil mill-ġdid u l-forniment tal-fjuwil, 
meta jkun meħtieġ flimkien mal-imposti 
rispettivi li għandhom jintwerew 
separatament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista unika fl-Anness III

Emenda 665
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-istazzjonijiet tal-passiġġieri, il-bini 
tagħhom, il-faċilitajiet tagħhom inkluż 
spazju xieraq għall-faċilitajiet unifikati 
tal-biljetti u tal-informazzjoni dwar l-
ivvjaġġar. Ir-rekwiżit relatat mal-biljetti 
m’għandux japplika fir-Renju Unit fejn 
diġà teżisti sistema komuni nazzjonali tal-
biljetti u l-informazzjoni;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-faċilitajiet komuni li jipprovdu l-biljetti u l-informazzjoni huwa fattur ewlieni 
għall-impriżi ferrovjarji, il-konsumaturi u l-utenti l-oħra tal-mezzi tat-trasport.

Emenda 666
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f b) terminali tal-merkanzija

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista unika fl-Anness III.

Emenda 667
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) marshalling yards;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista unika fl-Anness III

Emenda 668
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f d (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f d) faċilitajiet għall-formazzjoni tal-
ferrovija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista unika fl-Anness III

Emenda 669
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fe) sidings għall-ħażna;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista unika fl-Anness III

Emenda 670
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ff) manutenzjoni u faċilitajiet tekniċi 
oħrajn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista unika fl-Anness III.
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Emenda 671
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fg) faċilitajiet tal-port li huma marbuta 
mal-attivitajiet ferrovjarji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista unika fl-Anness III.

Emenda 672
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f h) faċilitajiet ta’ għajnuna inkluż l-
irmunkar biex jitnaddfu l-linji tal-
ivjaġġar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista unika fl-Anness III

Emenda 673
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f i (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fi) it-tisħin minn qabel tal-ferroviji tal-
passiġġieri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista unika fl-Anness III

Emenda 674
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fj) kuntratti speċifiċi għall-kontroll tat-
trasport ta’ merkanzija perikoluża u/jew 
għal assistenza fit-tħaddim ta’ ferroviji 
mhux tas-soltu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista unika fl-Anness III

Emenda 675
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 1 – subpunt f k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fk) aċċess għan-netwerks tat-
telekomunikazzjoni;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Lista unika fl-Anness III

Emenda 676
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jingħata wkoll aċċess għall-
faċilitajiet tas-servizzi u 
għall-provvista tas-servizzi fil-faċilitajiet li 
ġejjin:

imħassar

(a) stazzjonijiet tal-passiġġieri, il-bini 
tagħhom u faċilitajiet oħrajn, inklużi 
faċilitajiet tal-biljetti u tal-informazzjoni;
(b) terminali tal-merkanzija;
(c) marshalling yards;
(d) faċilitajiet għall-formazzjoni tal-
ferrovija;
(e) sidings għall-ħażna;
(f) faċilitajiet għall-formazzjoni tal-
ferrovija;
(g) faċilitajiet tal-port li huma marbuta 
mal-attivitajiet ferrovjarji;
(h) faċilitajiet ta’ għajnuna, inkluż l-
irmunkar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista tas-servizzi ġiet trasposta f’lista unika.

Emenda 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jingħata wkoll aċċess għall-
faċilitajiet tas-servizzi u 
għall-provvista tas-servizzi fil-faċilitajiet li 
ġejjin:

2. Għandu jingħata wkoll aċċess għall-
faċilitajiet tas-servizzi u għas-servizzi 
eżistenti fil-faċilitajiet li ġejjin:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li jiġi evitat l-istabbiliment tar-rekwiżit li jingħataw faċilitajiet 
u servizzi li attwalment mhumiex disponibbli kullimkien. Ir-raġuni hija li dispożizzjoni ta’ dan 
it-tip tista’ twassal għal investiment li jirriżulta li ma jkunx profitabbli.

Emenda 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – subpunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) stazzjonijiet tal-passiġġieri, il-bini 
tagħhom u faċilitajiet oħrajn, inklużi 
faċilitajiet tal-biljetti u tal-informazzjoni;

(a) stazzjonijiet tal-passiġġieri, il-bini 
tagħhom u faċilitajiet oħrajn, inklużi 
postijiet xierqa għall-bejgħ tal-biljetti u 
servizzi tal-informazzjoni; barra dan, il-
mudelli individwali għas-servizzi tal-
informazzjoni u tal-bejgħ tal-biljetti 
għandhom, mill-inqas sa ċertu punt, 
ikunu standardizzati u/jew ikkoordinati 
sabiex jiffaċilitaw l-użu għall-passiġġieri;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tiċċara t-test u tagħmel il-punt li l-mudelli individwali għas-
servizzi tal-informazzjoni u l-bejgħ għandhom, mill-inqas sa ċertu punt, ikunu standardizzati 
u/jew ikkoordinati.
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Emenda 679
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – subpunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) stazzjonijiet tal-passiġġieri, il-bini 
tagħhom u faċilitajiet oħrajn, inklużi 
faċilitajiet tal-biljetti u tal-informazzjoni;

(a) stazzjonijiet tal-passiġġieri, il-bini 
tagħhom u faċilitajiet oħrajn;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-qafas għal aċċess ġust u bla xkiel mhuwiex biżżejjed. Ma jirriżultax minnu b’mod ċar liema 
servizzi għandhom ikunu pprovduti. Mhux żgurat li lill-passiġġieri jiġi awtomatikament offrut 
dak il-fornitur li jkun “aħjar” għalihom u li jiġu kkunsidrati l-iskemi soċjali ta’ tariffi (tariffi 
għall-istudenti u l-anzjani, abbonamenti għal ċerti rotot). Jeħtieġ regoli ddettaljati fid-
“Direttiva dwar it-trasport internazzjonali tal-passiġġieri” (imħabbra għall-2011 fil-Kapitolu 
3.2 tal-Komunikazzjoni.

Emenda 680
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – subpunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) terminali tal-merkanzija; imħassar

Or. nl

Emenda 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – subpunt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) manutenzjoni u faċilitajiet tekniċi imħassar
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oħrajn;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-manutenzjoni tar-rolling stock hija attività marbuta mill-qrib mas-sikurezza tal-ferroviji u 
għalhekk jeħtieġ li taqa’ taħt ir-responsabbiltà diretta tal-impriżi ferrovjarji li għandhom 
jiżguraw dan permezz ta’ ċentri tagħhom stess jew permezz ta’ kuntratti mal-fornituri tar-
rolling stock.

Emenda 682
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – subpunt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) manutenzjoni u faċilitajiet tekniċi 
oħrajn;

imħassar

Or. nl

Emenda 683
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – subpunt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) manutenzjoni u faċilitajiet tekniċi 
oħrajn;

(f) manutenzjoni bl-eċċezzjoni tal-
manutenzjoni qawwija fil-faċilitajiet 
esklussivament iddedikati għal tipi 
speċifiċi ta’ rolling stock b’veloċità għolja 
għas-servizzi tal-passiġġieri u faċilitajiet 
tekniċi oħrajn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda saret biex tiġi evitata l-manutenzjoni żejda fil-faċilitajiet esklussivament 
iddedikati għal tipi speċifiċi ta’ rolling stock b’veloċità għolja għas-servizzi tat-trasport tal-
passiġġieri (Pereżempju: Siemens –materjal Alstom) li huma differenti u jeħtieġu taħriġ 
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speċifiku u tagħmir speċifiku.

Emenda 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – subpunt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) manutenzjoni u faċilitajiet tekniċi 
oħrajn;

(f) manutenzjoni ħafifa, inkluż it-tiswija, 
biex is-servizz kummerċjali jkun jista’ 
jitkompla;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li tistipula li l-manutenzjoni ħafifa, biex is-servizz kummerċjali 
jkun jista’ jitkompla, hija l-uniku tip ta’ servizz ta’ manutenzjoni bażika li għandu jkun 
aċċessibbli għall-impriżi ferrovjarji kollha fuq bażi nondiskriminatorja.

Emenda 685
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – subpunt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) faċilitajiet tal-port li huma marbuta 
mal-attivitajiet ferrovjarji;

imħassar

Or. nl

Emenda 686
Jörg Leichtfried

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – subpunt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) faċilitajiet tal-port li huma marbuta 
mal-attivitajiet ferrovjarji;

(g) aċċess għall-binarji lejn il-portijiet;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni magħżula hawnhekk ma taqbilx mal-Artikolu 10. B’hekk jinħolqu problemi 
ta’ deliminazzjoni peress li mhux ċar biżżejjed xi tkun “faċilità tal-port”. Dan it-terminu 
jinkludi kwalunkwe struttura fil-port kif ukoll il-krejnijiet, il-moll eċċ. Fl-aħjar interess tat-
titjib ġenerali tas-servizzi tal-port, għandu jkun il-port stess biss li jibqa’ jiddeċiedi dwar id-
dispożizzjoni tal-faċilitajiet tiegħu.

Emenda 687
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – subpunt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) faċilitajiet ta’ għajnuna, inkluż l-
irmunkar.

imħassar

Or. nl

Emenda 688
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – subpunt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ha) faċilitajiet għall-għoti tal-fjuwil mill-
ġdid, fejn dawn ikunu disponibbli

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-faċilitajiet għall-għoti tal-fjuwil mill-ġdid m’għandhomx jiġu inklużi fil-pakkett tal-aċċess 
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minimu, għaliex diġà huma offruti fuq bażi kompetittiva fis-suq ħieles. Is-servizzi kkonċernati 
għandhom jingħataw kull meta, fin-nuqqas ta’ offerti alternattivi, ikunu jistgħu jitqiesu bħala 
“faċilitajiet essenzjali”.

Emenda 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 2 – subpunt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ha) faċilitajiet għall-għoti tal-fjuwil mill-
ġdid.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li tinkludi l-faċilitajiet għall-għoti tal-fjuwil mill-ġdid li 
għandhom ikunu aċċessibbli għall-impriżi ferrovjarji fuq bażi nondiskriminatorja.

Emenda 690
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-servizzi addizzjonali jistgħu jinkludu: imħassar
(a) kurrent tat-trazzjoni, li l-imposti 
għalihom fuq il-fatturi għandhom 
jintwerew separatament mill-imposti 
għall-użu tat-tagħmir għall-provvista tal-
elettriku;
(b) it-tisħin minn qabel tal-ferroviji tal-
passiġġieri;
(c) il-provvista ta’ fjuwil, li l-imposti 
għaliha fuq il-fatturi għandhom 
jintwerew separatament mill-imposti 
għall-użu tal-faċilitajiet tal-għoti tal-
fjuwil mill-ġdid;
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(d) kuntratti speċifiċi għal:
– kontroll tat-trasport ta’ merkanzija 
perikoluża,
– assistenza fit-tħaddim ta’ ferroviji mhux 
tas-soltu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

-servizzi ġew trasposti f’lista unika.

Emenda 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 3 – subpunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) kurrent tat-trazzjoni, li l-imposti 
għalihom fuq il-fatturi għandhom 
jintwerew separatament mill-imposti
għall-użu tat-tagħmir għall-provvista tal-
elettriku;

(a) kurrent tat-trazzjoni, jekk l-impriża 
ferrovjarja għażlet li tixtri l-kurrent tat-
trazzjoni għall-ferroviji tagħha mingħand 
il-maniġer tal-infrastruttura milli tmur 
direttament għand fornitur wieħed jew 
aktar fis-suq tal-elettriku. Il-fatturi tal-
maniġer tal-infrastruttura għandu 
jkollhom entrati separati f’dan il-każ 
għall-kurrent tat-trazzjoni pprovdut u 
f’kull każ għall-imposti għall-użu tat-
tagħmir għall-provvista tal-elettriku, għat-
telf tal-elettriku fil-faċilitajiet tal-maniġer 
tal-infrastruttura, u l-imposti għall-
konnessjoni man-netwerk tat-trażmissjoni 
jew id-distribuzzjoni tal-enerġija;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi s-suq tal-enerġija nfetaħ għall-kompetizzjoni, din l-emenda timmira li tagħti lill-impriżi 
ferrovjarji għażla ħielsa fejn huma kkonċernati l-fornituri tal-elettriku tagħhom. Issejjaħ ukoll 
b’mod espliċitu għall-fatturi trasparenti.
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Emenda 692
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 3 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-servizzi anċillari jistgħu jinkludu: imħassar
(a) aċċess għan-netwerk tat-
telekomunikazzjoni;
(b) il-forniment ta’ informazzjoni 
supplementari;
(c) l-ispezzjoni teknika tar-rolling stock.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ġew trasposti f’lista unika.

Emenda 693
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 6 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Taqsima li tistabbilixxi n-natura tal-
infrastruttura disponibbli għall-impriżi 
ferrovjarji u l-kundizzjonjiet tal-aċċess 
għaliha. L-informazzjoni mogħtija f’din it-
taqsima għandha tkun konsistenti mar-
reġistri tal-infrastruttura ferrovjarja li 
għandhom ikunu ppubblikati skont l-
Artikolu 35 tad-Direttiva 2008/57/KE.

1. Taqsima li tistabbilixxi n-natura tal-
infrastruttura disponibbli għall-impriżi 
ferrovjarji u l-kundizzjonjiet tal-aċċess 
għaliha inkluż ir-regoli tekniċi u tas-
sikurezza li jirregolaw l-aċċess tar-rolling 
stock kif regolat bid-Direttivi 2008/57/KE 
u 2004/49/KE. L-informazzjoni mogħtija 
f’din it-taqsima għandha tkun konsistenti 
mar-reġistri tal-infrastruttura ferrovjarja li 
għandhom ikunu ppubblikati skont l-
Artikolu 35 tad-Direttiva 2008/57/KE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar is-sikurezza huma l-ewwel kwistjoni ewlenija li għandha tidħol fid-
dikjarazzjoni dwar in-netwerk li mill-inqas irid ikun fiha referenza ċara dwar fejn tista’ 
tinstab din l-informazzjoni.

Emenda 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Anness 6 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Taqsima dwar il-prinċipji ta’ imposti u 
tariffi. Din għandu jkun fiha dettalji 
xierqa dwar l-iskema tal-imposti kif ukoll 
informazzjoni suffiċjenti dwar l-imposti kif 
ukoll kull informazzjoni oħra rilevanti 
dwar l-aċċess li tapplika għas-servizzi 
elenkati fl-Anness III li jiġu pprovduti 
minn fornitur wieħed biss. Għandha tagħti 
dettalji dwar il-metodoloġija, ir-regoli u, 
meta applikabbli, l-iskali użati għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 31 sa 36, fir-
rigward ta’ kemm il-kostijiet kif ukoll l-
imposti. Għandha tiġbor fiha informazzjoni 
dwar tibdiliet fl-imposti diġà deċiżi jew 
previsti fil-ħames snin li ġejjin.

2. Taqsima dwar il-prinċipji ta’ imposti u 
tariffi. Din għandu jkun fiha dettalji 
xierqa dwar l-iskema tal-imposti kif ukoll 
informazzjoni suffiċjenti dwar l-imposti kif 
ukoll kull informazzjoni oħra rilevanti 
dwar l-aċċess li tapplika għas-servizzi 
elenkati fl-Anness III li jiġu pprovduti 
minn fornitur wieħed biss. Għandha tagħti 
dettalji dwar il-metodoloġija, ir-regoli u, 
meta applikabbli, l-iskali użati għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 31 sa 36, fir-
rigward ta’ kemm il-kostijiet kif ukoll l-
imposti. Għandha tiġbor fiha informazzjoni 
dwar tibdiliet fl-imposti diġà deċiżi jew 
previsti fil-ħames snin li ġejjin. Għandha 
tispeċifika l-arranġamenti dwar il-
kumpens finanzjarju li għandu jiġi 
applikat fil-każ ta’ dewmien, ta’ 
deterjorament fil-kwalità, jew ta’ rtirar ta’ 
linji ferrovjarji allokati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba li żżid it-trasparenza fir-rigward tal-kumpens finanzjarju li 
għandu jiġi offrut fil-każ ta’ dewmien, ta’ deterjorament fil-kwalità, jew ta’ rtirar ta’ linji 
ferrovjarji allokati.

Emenda 695
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal direttiva
Anness 6 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Taqsima dwar il-prinċipji ta’ imposti u 
tariffi. Din għandu jkun fiha dettalji 
xierqa dwar l-iskema tal-imposti kif ukoll 
informazzjoni suffiċjenti dwar l-imposti kif 
ukoll kull informazzjoni oħra rilevanti 
dwar l-aċċess li tapplika għas-servizzi 
elenkati fl-Anness III li jiġu pprovduti 
minn fornitur wieħed biss. Għandha tagħti 
dettalji dwar il-metodoloġija, ir-regoli u, 
meta applikabbli, l-iskali użati għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 31 sa 36, fir-
rigward ta’ kemm il-kostijiet kif ukoll l-
imposti. Għandha tiġbor fiha informazzjoni 
dwar tibdiliet fl-imposti diġà deċiżi jew 
previsti fil-ħames snin li ġejjin.

2. Taqsima dwar il-prinċipji ta’ imposti u 
tariffi. Din għandu jkun fiha dettalji 
xierqa dwar l-iskema tal-imposti kif ukoll 
informazzjoni suffiċjenti dwar l-imposti. L-
imposti tal-infrastruttura għal kull 
taqsima tas-suq għandhom jiġu indikati 
għal kull kilometru. Għandha tingħata 
wkoll l-informazzjoni l-oħra rilevanti dwar 
l-aċċess li tapplika għas-servizzi elenkati 
fl-Anness III, li jiġu pprovduti minn 
fornitur wieħed biss. Għandha tagħti 
dettalji dwar il-metodoloġija, ir-regoli u, 
meta applikabbli, l-iskali użati għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 31(4) u (5) sa 
36, fir-rigward ta’ kemm il-kostijiet kif 
ukoll l-imposti. Għandha tiġbor fiha 
informazzjoni dwar tibdiliet fl-imposti diġà 
deċiżi jew previsti fil-ħames snin li ġejjin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar l-imposti tal-infrastruttura, mogħtija għal kull kilometru għal kull 
taqsima tas-suq, tgħin lill-applikanti jikkalkulaw stima tal-ispejjeż tagħhom għas-servizzi tal-
inizjali.

Emenda 696
Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Anness 6 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Taqsima dwar il-prinċipji ta’ imposti u 
tariffi. Din għandu jkun fiha dettalji 
xierqa dwar l-iskema tal-imposti kif ukoll 
informazzjoni suffiċjenti dwar l-imposti kif
ukoll kull informazzjoni oħra rilevanti 
dwar l-aċċess li tapplika għas-servizzi 

2. Taqsima dwar il-prinċipji ta’ imposti u 
tariffi. Din għandu jkun fiha dettalji 
xierqa dwar l-iskema tal-imposti kif ukoll 
informazzjoni suffiċjenti dwar l-imposti. L-
imposti tal-infrastruttura għal kull 
taqsima tas-suq għandhom jiġu indikati 
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elenkati fl-Anness III li jiġu pprovduti 
minn fornitur wieħed biss. Għandha tagħti 
dettalji dwar il-metodoloġija, ir-regoli u, 
meta applikabbli, l-iskali użati għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 31 sa 36, fir-
rigward ta’ kemm il-kostijiet kif ukoll l-
imposti. Għandha tiġbor fiha informazzjoni 
dwar tibdiliet fl-imposti diġà deċiżi jew 
previsti fil-ħames snin li ġejjin.

għal kull kilometru. Għandha tingħata 
wkoll l-informazzjoni rilevanti dwar l-
aċċess li tapplika għas-servizzi elenkati fl-
Anness III li jiġu pprovduti minn fornitur 
wieħed biss. Għandha tagħti dettalji dwar 
il-metodoloġija, ir-regoli u, meta 
applikabbli, l-iskali użati għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 31 sa 36, fir-
rigward ta’ kemm il-kostijiet kif ukoll l-
imposti. Għandha tiġbor fiha informazzjoni 
dwar tibdiliet fl-imposti diġà deċiżi jew 
previsti fil-ħames snin li ġejjin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar l-imposti tal-infrastruttura, mogħtija għal kull kilometru għal kull 
taqsima tas-suq, tgħin lill-applikanti jikkalkulaw stima tal-ispejjeż tagħhom għas-servizzi tal-
inizjali.

Emenda 697
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Anness 6 – punt 7 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni 
mal-pajjiżi terzi jitolbu hekk, l-Istati 
Membri rispettivi jistgħu jadottaw regoli 
differenti għall-imposti fuq dawk in-
netwerks li l-wisa’ bejn il-linji tagħhom 
hija differenti minn dik tan-netwerk 
ferrovjarju ewlieni fl-Unjoni. Dawn ir-
regoli jistgħu jiġu ppubblikati qabel iż-
żmien stipulat f’din id-Direttiva u li huwa 
kompatibbli ma’ dak fil-pajjiżi terzi 
rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hija meħtieġa sabiex tinżamm il-kompetittività tan-netwerks u tal-kumpaniji tal-
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UE ma’ dik tal-pajjiżi terzi li l-wisa’ bejn il-linji tagħhom hija wkoll l-wisa’ speċifika mhux 
standard (1520mm). Il-maniġers tal-infrastruttura f’dawn il-pajjiżi terzi ma jippubblikawx l-
imposti minn qabel (u l-imposti tagħhom jistgħu jiġu emendati b’mod flessibbli ħafna skont il-
kundizzjonijiet tas-suq).

Emenda 698
Ole Christensen

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 3 – subpunt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) il-livelli ta’ sikurezza, u e) il-livelli ta’ sikurezza, inkluż il-ħtieġa li 
s-sewwieqa tal-ferroviji u membri oħra 
tal-ekwipaġġ, involuti fit-trasport 
transkonfinali, ikunu jafu tajjeb l-Ingliż, 
u

Or. da

Emenda 699
Ole Christensen

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. ir-regoli biex jiġi ttrattat it-tfixkil kbir 
tat-tħaddim tas-servizzi u s-sitwazzjonijiet
ta’ emerġenza, inkluż livell minimu ta’ 
servizz fil-każ ta’ strajk, jekk ikun hemm, 
u fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija, u l-
informazzjoni tal-utenti

9. ir-regoli biex jiġi ttrattat it-tfixkil kbir 
tat-tħaddim tas-servizzi, is-sitwazzjonijiet
ta’ emerġenza u l-informazzjoni tal-utenti;

Or. da

Emenda 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. ir-regoli biex jiġi ttrattat it-tfixkil kbir 
tat-tħaddim tas-servizzi u s-sitwazzjonijiet 
ta’ emerġenza, inkluż livell minimu ta’ 
servizz fil-każ ta’ strajk, jekk ikun hemm, 
u fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija, u l-
informazzjoni tal-utenti

9. ir-regoli biex jiġi ttrattat it-tfixkil kbir 
tat-tħaddim tas-servizzi u s-sitwazzjonijiet 
ta’ emerġenza. Dawn għandhom jinkludu 
wkoll l-għoti ta’ informazzjoni f’waqtha 
lill-utenti.

fil-każ ta’ azzjonijiet b’riżultat ta’ kunflitti 
soċjali pereżempju strajk, l-informazzjoni 
għandha tingħata lill-utenti mill-inqas 24 
siegħa qabel jittieħdu dawn l-azzjonijiet, 
bl-indikazzjoni wkoll tal-possibbiltajiet 
alternattivi għall-ħtieġa tal-mobbiltà 
tagħhom.

Or. en

Emenda 701
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. ir-regoli biex jiġi ttrattat it-tfixkil kbir 
tat-tħaddim tas-servizzi u s-sitwazzjonijiet 
ta’ emerġenza, inkluż livell minimu ta’ 
servizz fil-każ ta’ strajk, jekk ikun hemm,
u fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija, u l-
informazzjoni tal-utenti

9. ir-regoli biex jiġi ttrattat it-tfixkil kbir 
tat-tħaddim tas-servizzi u s-sitwazzjonijiet 
ta’ emerġenza u fil-każ ta’ terminazzjoni 
bikrija, u l-informazzjoni tal-utenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrajk huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali fejn ir-regoli jew il-ftehimiet tal-partijiet 
soċjali jiġu stabbiliti b’mod awtonomu u differenti f’kull Stat Membru u għalhekk ma tistax 
tiġi inkluża dispożizzjoni speċifika partikolari fit-test leġiżlattiv komuni tal-UE.

Emenda 702
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 1 – subpunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-ispejjeż ġenerali tan-netwerk kollha,
inklużi s-salarji u l-pensjonijiet;

(a) L-ispejjeż ġenerali tan-netwerk kollha, 
bl-esklużjoni tal-ispejjeż tax-xogħol;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż tax-xogħol jinkludu l-“ispiża għal kull unità” għal kull ħaddiem u hija tista’ tiġi 
adattata wkoll għal regoli tal-kalkolu differenti fl-Istati Membri.

Emenda 703
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 1 – subpunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-ispejjeż ġenerali tan-netwerk kollha, 
inklużi s-salarji u l-pensjonijiet;

(a) L-ispejjeż ġenerali tan-netwerk kollha;

Or. en

Emenda 704
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 1 – subpunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-ispejjeż ġenerali tan-netwerk kollha, 
inklużi s-salarji u l-pensjonijiet;

(a) L-ispejjeż ġenerali tan-netwerk kollha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż ġenerali biss huma esklużi mill-ispejjeż diretti kif imsemmija fl-Artikolu 31 (3), 
filwaqt li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni s-salarji u l-pensjonijiet tal-ħaddiema 
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kkonċernati fl-attivitajiet tal-maniġer tal-infrastruttura u għalhekk jiġu inklużi fil-kalkolu tal-
ispejjeż diretti.

Emenda 705
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 1 – subpunt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Is-servizzi soċjali, l-iskejjel, il-
kindergartens, ir-ristoranti;

imħassar

Or. en

Emenda 706
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 1 – subpunt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Is-servizzi soċjali, l-iskejjel, il-
kindergartens, ir-ristoranti;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż soċjali relatati mal-ħaddiema involuti fl-attivitajiet tal-maniġer tal-infrastruttura 
għandhom jiġu inklużi fil-kalkolu tal-ispejjeż diretti għaliex huma parti mill-paga diretta jew 
indiretta skont il-liġi tax-xogħol differenti jew il-ftehimiet kuntrattwali stipulati f’kull Stat 
Membru.

Emenda 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 1 a (ġdid)



AM\870643MT.doc 151/164 PE467.167v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jippreżenta l-kalkolu tal-ispiża diretta lill-
korp regolatorju għall-opinjoni tiegħu, 
billi jispeċifika l-parametri u l-fatturi tal-
ispiża.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-kalkoli tal-ispiża diretta jiġu ċċekkjati mill-korpi regolatorji.

Emenda 708
Roberts Zīle

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu juri 
lill-korp regolatorju l-abbiltà ta’ servizz 
ferrovjarju li jħallas mark-ups skont l-
Artikolu 32(1), fejn kull wieħed mis-
servizzi mniżżla f’wieħed mill-punti li
ġejjin għandu jifforma parti minn 
taqsimiet differenti tas-suq:

3. Fil-każ li l-maniġer tal-infrastruttura 
jimponi mark-ups, huwa għandu 
jiżviluppa lista tat-taqsimiet tas-suq li l-
korp regolatorju għandu japprova minn 
qabel.

Il-mark-ups iridu jsiru b’mod li l-volumi 
tat-traffiku f’taqsimiet individwali ma 
jiżviluppawx b’mod aktar negattiv mill-
volumi tat-traffiku fis-swieq li jikkompetu 
magħhom.

Il-pari li għandhom jiġu kkunsidrati mill-
maniġers tal-infrastruttura meta 
jiddefinixxu l-lista tat-taqsimiet tas-suq 
bil-ħsieb li jintroduċu mark-ups fis-
sistema ta’ tqegħid ta’ imposti skont l-
Artikolu 31(3) jinkludu mill-anqas dawn li
ġejjin:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiddefinixxi l-kriterju bbażat fuq is-suq, li jistipula li l-mark-ups iridu jsiru 
b’mod li l-volumi tat-traffiku ma jiżviluppawx b’mod aktar negattiv minn swieq oħra li 
jikkompetu magħhom ta’ mezzi oħra tat-trasport. Din il-kjarifika għandha tgħin biex turi l-
abbiltà tal-impriżi ferrovjarji li jħallsu l-mark-ups u għandha tippromwovi l-kompetittività 
tas-settur ferrovjarju.

Emenda 709
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu juri 
lill-korp regolatorju l-abbiltà ta’ servizz 
ferrovjarju li jħallas mark-ups skont l-
Artikolu 32(1), fejn kull wieħed mis-
servizzi mniżżla f’wieħed mill-punti li 
ġejjin għandu jifforma parti minn 
taqsimiet differenti tas-suq:

3. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jiddefinixxi taqsimiet omoġeni tas-suq u l-
mark-ups li jikkorrispondu fis-sens tal-
Artikolu 32(1), abbażi tal-istudju tas-suq 
u wara l-konsultazzjoni mal-applikanti.

Il-maniġer tal-infrastruttura għandu juri 
lill-korp regolatorju l-abbiltà ta’ servizz 
ferrovjarju li jħallas mark-ups skont l-
Artikolu 32(1). Fil-każ li l-maniġer tal-
infrastruttura jimponi mark-ups, huwa 
għandu jiżviluppa lista ta’ taqsimiet tas-
suq li l-korp regolatorju għandu japprova 
minn qabel.
Il-mark-ups iridu jsiru b’mod li l-volumi 
tat-traffiku f’taqsimiet individwali ma 
jiżviluppawx b’mod aktar negattiv mill-
volumi tat-traffiku fis-swieq li jikkompetu 
magħhom.

Or. en

Emenda 710
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu juri 
lill-korp regolatorju l-abbiltà ta’ servizz 
ferrovjarju li jħallas mark-ups skont l-
Artikolu 32(1), fejn kull wieħed mis-
servizzi mniżżla f’wieħed mill-punti li 
ġejjin għandu jifforma parti minn
taqsimiet differenti tas-suq:

3. Il-maniġer tal-infrastruttura jista’ 
jiddefinixxi taqsimiet omoġeni tas-suq u 
mark-ups korrispondenti skont l-Artikolu 
32(1), fejn applikabbli, abbażi tal-istudju 
tas-suq u wara l-konsultazzjoni mal-
applikanti sabiex itejjeb il-volumi tat-
traffiku f’kull taqsima individwali. It-
taqsimiet tas-suq ferrovjarju li għandhom 
jitqiesu abbażi tal-kriterji indikattivi li 
ġejjin, huma:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura li għandha tiġi segwita mill-maniġer tal-infrastruttura skont l-awtorizzazzjoni 
tal-Istat Membru biex jistabbilixxi mark-ups fuq it-taqsimiet individwali tas-suq ferrovjarju.

Emenda 711
Peter van Dalen

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
juri lill-korp regolatorju l-abbiltà ta’ 
servizz ferrovjarju li jħallas mark-ups skont 
l-Artikolu 32(1), fejn kull wieħed mis-
servizzi mniżżla f’wieħed mill-punti li 
ġejjin għandu jifforma parti minn taqsimiet 
differenti tas-suq:

3. Il-korp regolatorju għandu jiżgura l-
abbiltà ta’ servizz ferrovjarju li jħallas 
mark-ups skont l-Artikolu 32(1), fejn kull 
wieħed mis-servizzi mniżżla f’wieħed mill-
punti li ġejjin għandu jifforma parti minn 
taqsimiet differenti tas-suq:

Or. nl

Emenda 712
Debora Serracchiani

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu juri 
lill-korp regolatorju l-abbiltà ta’ servizz 
ferrovjarju li jħallas mark-ups skont l-
Artikolu 32(1), fejn kull wieħed mis-
servizzi mniżżla f’wieħed mill-punti li 
ġejjin għandu jifforma parti minn 
taqsimiet differenti tas-suq:

3. Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jiddefinixxi taqsimiet omoġeni tas-suq u 
mark-ups korrispondenti fis-sens tal-
Artikolu 32(1), abbażi tal-istudju tas-suq 
u wara l-konsultazzjoni mal-applikanti.

Il-maniġer tal-infrastruttura għandu juri 
lill-korp regolatorju l-abbiltà ta’ servizz 
ferrovjarju li jħallas mark-ups skont l-
Artikolu 32(1). Fil-każ li l-maniġer tal-
infrastruttura jimponi mark-ups, huwa 
għandu jiżviluppa lista ta’ taqsimiet tas-
suq li l-korp regolatorju għandu japprova 
minn qabel.

(a) Servizzi tat-trasport tal-passiġġieri vs 
servizzi tat-trasport tal-merkanzija;
(b) Ferroviji li jġorru oġġetti perikolużi vs 
ferroviji ta’ merkanzija oħra;
(c) Servizzi domestiċi vs servizzi 
internazzjonali;
(d) Servizzi magħquda ta’ trasport vs 
ferroviji diretti;
(e) Servizzi urbani jew reġjonali vs 
servizzi interurbani tal-passiġġieri;
(f) Ferroviji b’vaguni li jibqgħu flimkien 
mit-tluq sad-destinazzjoni (block trains) vs 
ferroviji b’vaguni li jitgħabbew 
individwalment;
(g) Servizzi ferrovjarji regolari vs servizzi 
ferrovjarji okkażjonali.

Or. en

Emenda 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 3 – subparagrafu 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-supplimenti għandhom ikunu b’mod li 
ma jaffettwawx b’mod sinifikanti t-
trasport ferrovjarju fit-taqsima 
kkonċernata meta mqabbel ma’ mezzi 
oħra tat-trasport.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-supplimenti imposti m’għandhomx ikunu ta’ detriment għall-kompetittività tat-trasport 
ferrovjarju meta mqabbla ma’ dawk ta’ mezzi oħra tat-trasport.

Emenda 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 3 – subpunt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) servizzi koperti b’kuntratti ta’ servizz 
pubbliku meta mqabbla ma’ servizzi 
b’aċċess miftuħ;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tintroduċi tip ta’ taqsima ġdida tas-suq li tkun magħmula minn –
ferroviji ta’ veloċità għolja – fuq naħa waħda u – ferroviji konvenzjonali – fuq in-naħa l-oħra.

Emenda 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 3 – subpunt g b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) ferroviji ta’ veloċità għolja meta 
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mqabbla ma’ ferroviji konvenzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tintroduċi tip ta’ taqsima ġdida tas-suq li tkun magħmula minn –
ferroviji ta’ veloċità għolja – fuq naħa waħda u – ferroviji konvenzjonali – fuq in-naħa l-oħra.

Emenda 716
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 4 – subpunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jikkomunika l-iskeda ta’ żmien lill-impriżi 
ferrovjarji, abbażi ta’ liema skeda se jiġi 
kkalkulat id-dewmien, mill-anqas ħamest 
ijiem qabel il-vjaġġ tal-ferrovija;

(b) Il-maniġer tal-infrastruttura għandu 
jikkomunika l-iskeda ta’ żmien lill-impriżi 
ferrovjarji, abbażi ta’ liema skeda se jiġi 
kkalkulat id-dewmien, mill-anqas ħamest 
ijiem qabel il-vjaġġ tal-ferrovija. L-Istati 
Membri jistgħu jadottaw kundizzjonijiet 
differenti għan-netwerks li huma 
teknoloġikament separati min-netwerk 
ferrovjarju ewlieni fl-UE u jippermettu l-
koordinazzjoni man-netwerks ferrovjarji 
tal-pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Annesse 8 – punt 5 – Tabella 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għat-trasport tal-merkanzija: Għat-trasport tal-merkanzija:

Sena L-iskont Sena L-iskont
2015 5% 2015 10%
2016 5% 2016 10%
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2017 5% 2017 10%
2018 5% 2018 7,5%
2019 5% 2019 7%
2020 5% 2020 6,5%
2021 4% 2021 5%
2022 3% 2022 3,5%
2023 2% 2023 2,5%
2024 1% 2024 2%

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskont temporanju għall-ferroviji mgħammra bl-ETĊS għandu jipprovdi inċentiv reali 
għall-impriżi ferrovjarji biex jużaw din it-teknoloġija. L-iskont għandu għalhekk jiżdied.

Emenda 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. It-tnaqqis temporanju tal-imposta tal-
infrastruttura għal ferroviji mgħammra 
bl-ETĊS, kif imsemmi fl-Artkolu 32(3) 
għandu jkun stabbilit kif ġej:

imħassar

Għat-trasport tal-merkanzija:

Sena L-iskont

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%
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2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%

Għat-trasport tal-passiġġieri
Sena L-iskont

2020 5%
2021 5%

2022 5%
2023 5%
2024 5%

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-iskont għandu jippromwovi l-introduzzjoni tal-interoperabbiltà sħiħa (f’termini tar-rolling 
stock u l-infrastruttura). L-iskont kbir għall-ferroviji mgħammra bl-ETĊS jista’ jfisser li l-
maniġer jgħaddi dan it-telf lill-operaturi l-oħra li r-rolling stock tagħhom mhuwiex 
mgħammar bl-ETĊS, li jmur kontra l-għan tad-dispożizzjoni proposta. L-ammont tal-iskont 
għandu jiddependi fuq diversi fatturi (id-daqs u l-parametri tan-netwerk tekniku, inkluż it-tul 
tal-linja tal-ERTMS, u kwalunkwe pjani ta’ rinnovazzjoni).

Emenda 719
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 5 – Tabella 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għat-trasport tal-merkanzija Għat-trasport tal-merkanzija

Sena L-iskont Sena L-iskont

2015 5 %
2016 5 %
2017 5 %
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2018 5 %
2019 5 %
2020 5 % 2020 3 %
2021 4 % 2021 3 %
2022 3 % 2022 3 %
2023 2 % 2023 3 %
2024 1 % 2024 3 %

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Timmira li tippromwovi t-tagħmir tal-ferroviji bis-Sistema Ewropea għall-Kontroll tal-
Ferroviji (ETĊS), u li tagħti biżżejjed żmien lill-operaturi tat-trasport ferrovjarju biex 
jippjanaw u jwettqu l-investimenti meħtieġa.

Emenda 720
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 5 – Table 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għat-trasport tal-passiġġieri: Għat-trasport tal-passiġġieri:

Sena L-iskont Sena L-iskont

2020 5 % 2020 3 %
2021 5 % 2021 3 %
2022 5 % 2022 3 %
2023 5 % 2023 3 %
2024 5 % 2024 3 %

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Timmira li tippromwovi t-tagħmir tal-ferroviji bis-Sistema Ewropea għall-Kontroll tal-
Ferroviji (ETĊS), u li tagħti biżżejjed żmien lill-operaturi tat-trasport ferrovjarju biex 
jippjanaw u jwettqu l-investimenti meħtieġa.
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Emenda 721
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Anness 9 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Minkejja dan t’hawn fuq, fir-rigward 
tan-netwerks, li jgħaqqdu l-Istati Membri 
u l-pajjiżi terzi u li l-wisa’ bejn il-linji 
tagħhom hija differenti minn dik tan-
netwerk ferrovjarju ewlieni fl-Unjoni, l-
iskedar u l-proċess tal-allokazzjoni jistgħu 
jsiru skont il-proċeduri u l-kundizzjonijiet 
speċifiċi li japplikaw għal dan in-netwerk 
speċifiku.

Or. en

Emenda 722
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS X imħassar

Kontijiet regolatorji li għandhom 
jingħataw lill-korp regolatorju

(imsemmija fl-Artikolu 56(8))
Il-kontijiet regolatorji li għandhom 
jingħataw lill-korp regolatorju skont l-
Artikolu 56(8) għandu jkun fihom mill-
anqas l-elementi li ġejjin:
1. Is-separazzjoni fil-kontijiet

Il-kontijiet regolatorji, li għandhom 
jingħataw mill-maniġers tal-infrastruttura 
u mill-impriżi kollha jew mill-entitajiet li 
qegħdin jintegraw jew jaħdmu f’kategoriji 
differenti ta’ trasport ferrovjarju jew li 
qed jintegrawhom u li jkunu qed jirċievu 
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fondi pubbliċi, għandhom:
(a) jinkludu kontijiet ta’ profitt u telf u 
karti tal-bilanċi separati għall-attivitajiet 
tal-immaniġġjar tal-merkanzija, tal-
passiġġieri u tal-infrastruttura;
(b) jagħtu informazzjoni dettaljata dwar 
sorsi individwali u dwar l-użu ta’ fondi 
pubbliċi u forom oħra ta’ kumpens b’mod 
trasparenti u dettaljat; inkluża analiżi 
ddettaljata tal-flussi tal-flus tan-negozji 
sabiex ikun determinat b’liema mod qed 
jintefqu dawn il-fondi pubbliċi u l-forom 
l-oħra ta’ kumpens; 
(c) jinkludi kategoriji tan-nefqa u l-profitt 
biex ikun possibbli li jiġi determinat jekk 
ingħatawx sussidji inkroċati bejn dawn l-
attivitajiet differenti, skont ir-rekwiżiti tal-
korp regolatorju;
(d) ikunu dettaljati biżżejjed kif meħtieġ li 
hu meqjus u proporzjonat mill-bord 
regolatorju;
(e) ikollhom magħhom dokument li 
jistipula l-metodoloġija użata 
għall-allokazzjoni tal-ispejjeż bejn l-
attivitajiet differenti.
F’każijiet fejn il-kumpanija rregolata hija 
parti minn struttura ta’ grupp, il-kontijiet 
regolatorji għandhom ikunu preparati 
għall-grupp kollu bħala ħaġa waħda, u 
għal kull kumpanija sussidjarja. Barra 
minn hekk, għandhom jingħataw id-
dettalji sħaħ tal-ħlasijiet interni bejn il-
kumpaniji fil-kontijiet regolatorji sabiex 
jiġi żgurat li l-fondi pubbliċi qed jintużaw 
b’mod xieraq.
2. Il-monitoraġġ tal-imposti għall-aċċess 
għall-binarji
Il-kontijiet regolatorji li għandhom 
jingħataw lill-korp regolatorju mill-
maniġers tal-infrastruttura, għandhom
(a) jistabbilixxu kategoriji ta’ spiża 
differenti, u b’mod partikolari jipprovdu 
informazzjoni suffiċjenti dwar l-ispejjeż 
marġinali/diretti tas-servizzi jew 
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tal-gruppi ta’ servizzi differenti sabiex l-
imposti infrastrutturali jistgħu jiġu 
mmonitorjati;
(b) jipprovdu informazzjoni biżżejjed biex 
jippermettu l-monitoraġġ tal-imposti 
individwali mħallsa għas-servizzi (jew 
għall-gruppi ta’ servizzi); jekk il-korp 
regolatorju jkun jeħtieġ dan, din l-
informazzjoni għandu jkun fiha dejta 
dwar il-volumi tas-servizzi individwali, il-
prezzijiet għas-servizzi individwali u 
d-dħul totali għas-servizzi individwali 
mħallsa mill-konsumaturi interni u 
esterni;
(c) jiddikjaraw l-ispejjeż u d-dħul tal-Istat 
marbutin mas-servizzi individwali (jew 
mal-gruppi ta’ servizzi) billi jużaw il-
metodoloġija rilevanti tal-ispiża kif 
meħtieġ mill-korp regolatorju, biex jiġi 
identifikat l-iffissar ta’ prezzijiet li 
potenzjalment imur kontra l-
kompetizzjoni (is-sussidji inkroċjati, l-
iffissar ta’ prezzijiet predatorji u l-iffissar 
ta’ prezzijiet eċċessivi).
3. L-indikazzjoni dwar il-prestazzjoni 
finanzjarja
Il-kontijiet regolatorji li għandhom 
jingħataw lill-korp regolatorju mill-
maniġers tal-infrastruttura, għandhom 
jinkludu:
(a) dikjarazzjoni dwar il-prestazzjoni 
finanzjarja;
(b) dikjarazzjoni sommarja tan-nefqa;
(c) dikjarazzjoni dwar in-nefqa għall-
manutenzjoni;
(d) dikjarazzjoni dwar in-nefqa għat-
tħaddim;
(e) dikjarazzjoni tad-dħul;
(f) noti ta’ sostenn li jagħtu aktar dettall u 
jispjegaw id-dikjarazzjonijiet fejn ikun 
xieraq.
4. Kwistjonijiet oħrajn



AM\870643MT.doc 163/164 PE467.167v01-00

MT

Fil-każ tal-maniġers tal-infrastruttura, il-
kontijiet regolatorji għandhom jiġu 
awditjati minn awditur indipendenti. Ir-
rapport tal-awditur għandu jingħata 
bħala anness għall-kontijiet regolatorji.
Il-kontijiet regolatorji għandu jkun fihom 
il-kontijiet tal-profitt u t-telf u l-karti 
tal-bilanċi u għandhom jiġu rrikonċiljati 
mal-kontijiet statutarji tal-kumpanija u 
għandhom jingħataw spjegazzjonijiet 
għall-elementi rrikonċiljati kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’koerenza mat-tħassir tal-Artikolu 56 (8) barra mill-ambitu ta’ korp regolatorju.

Emenda 723
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Anness 10 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jinkludu kontijiet ta’ profitt u telf u karti 
tal-bilanċi separati għall-attivitajiet tal-
immaniġġjar tal-merkanzija, tal-passiġġieri 
u tal-infrastruttura;

a) jinkludu kontijiet ta’ profitt u telf u karti 
tal-bilanċi separati għall-attivitajiet tal-
immaniġġjar tal-merkanzija, tal-passiġġieri 
u tal-infrastruttura, li għandhom ikunu 
marbuta mal-indikaturi u l-għanijiet 
miksuba;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ rabtiet mal-għanijiet u l-indikaturi tippermetti valutazzjoni aktar effettiva 
tal-profitt u t-telf.

Emenda 724
Debora Serracchiani
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Proposta għal direttiva
Anness 10 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jinkludi kategoriji tan-nefqa u l-profitt 
biex ikun possibbli li jiġi determinat jekk 
ingħatawx sussidji inkroċati bejn dawn l-
attivitajiet differenti, skont ir-rekwiżiti tal-
korp regolatorju;

(c) jinkludi kategoriji tan-nefqa u l-profitt 
biex ikun possibbli li jiġi determinat jekk 
ingħatawx sussidji inkroċati bejn dawn l-
attivitajiet differenti, skont ir-rekwiżiti tal-
Artikolu 6 u kif meqjus neċessarju u 
proporzjonat mill-korp regolatorju;

Or. en


