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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni

Id-Direttiva 2002/15/KE tirregola l-ħin tax-xogħol tal-persuni li jwettqu attivitajiet mobbli ta' 
trasport fit-toroq. Din il-proposta primarjament tapplika għall-ħaddiema mobbli impjegati 
minn impriżi, iżda mit-23 ta' Marzu 2009 bdiet tikkonċerna wkoll lis-sewwieqa li jaħdmu għal 
rashom, li huma imprendituri huma stess.  Id-dispożizzjonijiet dwar il-ħinijiet tax-xogħol li 
jinsabu fid-Direttiva huma addizzjonali għad-dispożizzjonijiet dwar il-ħinijiet tas-sewqan u l-
perjodi ta' mistrieħ tal-ħaddiema mobbli tat-trasport fit-toroq stipulati fir-Regolament 
561/1006 (li qabel kien 3820/85).

Id-distinzjoni bejn il-ħaddiema mobbli u s-sewwieqa li jaħdmu għal rashom ħolqot problemi 
prattiċi, minħabba li feġġew sewwieqa li mhux tassew jaħdmu għal rashom. Dawn huma 
persuni li huma formalment reġistrati bħala imprendituri għal rashom iżda li fil-prattika 
jaħdmu għal impriża oħra waħda biss.

Sabiex tissolva din il-problema, il-Kummissjoni qed tipproponi li tinkludi wkoll lis-sewwieqa 
li mhux tassew jaħdmu għal rashom fid-definizzjoni ta' 'ħaddiema mobbli', bħala persuni: 
- li ma għandhomx il-libertà li jorganizzaw xogħolhom, 
- li l-introjtu tagħhom ma jiddependix direttament fuq il-profitti miksuba,
- li ma jistgħux jaħdmu ma' diversi klijenti.
Il-Kummissjoni tikkonkludi li mhux vallapena li tinkludi wkoll lis-sewwieqa li ġenwinament 
jaħdmu għal rashom fl-ambitu tad-Direttiva.

It-tieni, il-Kummissjoni tipproponi definizzjoni differenti tat-terminu 'xogħol ta' billejl'. Skont 
id-Direttiva 2002/15, 'ħin ta' billejl' ifisser perjodu ta' mill-inqas erba' sigħat, kif definit fil-liġi 
nazzjonali, li jkun bejn 00.00 u s-07.00. 'Xogħol ta' billejl' bħalissa jfisser kwalunkwe xogħol, 
irrelevanti mit-tul jew mill-qosor tal-perjodu ta' ħidma, waqt dak il-perjodu. Il-Kummissjoni 
issa qed tipproponi li biċċa xogħol tiġi definita bħala xogħol ta' billejl biss jekk fil-verità jkun 
sar xogħol għal talanqas sagħtejn matul dak il-perjodu. 

It-tielet, il-Kummissjoni qed tipproponi li jiddaħħal artikolu ġdid dwar l-infurzar. Hawnhekk 
wieħed għandu jżomm f'moħħu li l-infurzar tar-regolamentazzjoni tal-ħinijiet tax-xogħol 
jitwettaq fil-pajjiż fejn hija stabbilita l-impriża, mill-ispettorat kompetenti bbażat hemmhekk u 
mhux bħala parti mill-ispezzjonijiet li jsiru fit-triq, li jistgħu wkoll jitwettqu fi Stati Membri 
oħra.

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur u l-emendi

Ir-rapporteur jaqbel mal-opinjoni tal-Kummissjoni li sewwieqa li mhux tassew jaħdmu għal 
rashom huma problema u għandhom jiġu trattati bħala ħaddiema b'restrizzjonijiet fuq il-ħin
tax-xogħol tagħhom. Għalhekk ir-rapporteur jappoġġja wkoll definizzjoni aktar ċara ta' 
'ħaddiema' li tinkludi ħaddiema li mhux tassew jaħdmu għal rashom.  Ir-rapporteur 
jikkunsidra wkoll li l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom għandhom ukoll ikunu koperti mill-
ambitu tad-direttiva, iżda, fl-implimentazzjoni tad-direttiva u fl-applikazzjoni suċċessiva 
tagħha, għandha titqies in-natura speċifika tal-ħaddiema li jaħdmu għal rashom.  
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Fl-aħħar mill-aħħar il-problema hi li l-ħin tax-xogħol mhuwiex evalwat u kkontrollat bl-istess 
mod għal kulħadd, filwaqt li x-xogħol jaffettwa l-livelli ta' għajja tas-sewwieq 
irrespettivament minn jekk hux impjegat jew jekk jaħdimx għal rasu. Għalhekk soluzzjoni 
aktar radikali għal din il-problema hi li jitfasslu u jiġu infurzati regoli dwar il-ħin tax-xogħol 
għal kull min hu professjonalment responsabbli mis-sewqan ta' vetturi kbar fuq toroq 
pubbliċi.

L-attivitajiet ta’persuni li jaħdmu għal rashom, inklużi l-ħinijiet tas-sewqan u l-perjodi ta' 
mistrieħ, li huma meqjusa b'mod ċar bħala xogħol, għandhom jiġu kkontrollati mill-ispettorati 
kompetenti. L-aktar attività ovvja hi t-tagħbija u l-ħatt. Barra minn hekk, ir-rapporteur qed 
jipproponi li mal-ħin tax-xogħol immonitorjat jiżdied perjodu ta' ħin fiss li jkopri attivitajiet 
oħrajn marbutin b'mod dirett mal-vjaġġ speċifiku.

Ir-rapporteur qed jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra kif il-piżijiet amministrattivi marbutin 
mal-implimentazzjoni ta' din id-direttiva jistgħu jinżammu f’livell minimu, inkluż l-użu ta' 
applikazzjonijiet differenti tal-ITS.

L-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri dwar l-infurzar jeħtieġ jitjieb u jiġi 
ssimplifikat. Ir-rapporteur jitlob lill-Kummissjoni biex tinvestiga kemm l-applikazzjonijiet tal-
ICT huma adattati għal dan il-għan, u kif dawn fl-aħħar mill-aħħar jistgħu jwasslu għal 
sistema Ewropea ta' skambju ta' informazzjoni. Eżempju ta' dan hi s-Sistema ta' Informazzjoni 
dwar is-Suq Intern (IMI) użata fl-implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni dwar is-suq 
intern. Dan jista' jwassal sabiex fil-ġejjieni jkun hemm il-possibilità , li l-kontrolli fit-toroq 
rigward il-ħinijiet tax-xogħol jitwettqu wkoll fi Stat Membru ieħor.

Ir-rapporteur jinnota wkoll li għandhom jitfasslu miri konkreti għall-infurzar tal-ħinijiet tax-
xogħol. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw sistema ta' kontrolli adegwati u regolari 
annwali fuq kampjun rappreżentattiv tal-persuni kollha li jwettqu attivitajiet ta' trasport 
mobbli fit-toroq u, bl-istess mod, kontrolli fuq il-perjodi ta' sewqan u ta' mistrieħ. Ir-
rapporteur jikkunsidra wkoll li r-riżultati ta' dawn il-kontrolli organizzati għandhom jinġabru 
fi statistika li kull sentejn titressaq lill-Kummissjoni mill-Istati Membri.

Ir-rapporteur jemmen li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra jekk il-leġiżlazzjoni soċjali 
għandhiex tapplika għas-sitwazzjonijiet kollha ta' trasport bit-triq jiġifieri inklużi l-vetturi taħt 
it-3.5 tunnellati użati għal għanijiet kummerċjali.   Madankollu, ir-rapporteur jikkunsidra li 
din mhijiex kwistjoni li għandha tiġi deċiża fil-kuntest ta' din id-direttiva.

Ir-rapporteur jaqbel mal-Kummissjoni dwar l-emenda tat-terminu ta' "xogħol ta' billejl", iżda 
jipproponi ukoll l-emenda tad-definizzjoni ta' "ħin ta' billejl". Id-definizzjoni ta' "ħin ta' 
billejl" bħala l-perjodu sħiħ bejn 00.00 u s-06.00 ttemm id-diverġenzi bejn l-Istati Membri u 
tiżgura lejl ta' mistrieħ adegwat. 

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jitlob lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkludi l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

(7) Fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni 
u l-valutazzjoni tal-impatt, is-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom għandhom ikunu 
esklużi mill-ambitu tad-Direttiva 
2002/15/KE.

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni
Persuni li jaħdmu għal rashom huma koperti mill-ħinjiet tax-xogħol u għalhekk jaqgħu fl-
ambitu ta' din id-direttiva.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

(12a) Bil-għan li l-piżijiet amministrattivi 
marbuta ma' din id-direttiva jinżammu fl-
livell minimu, tajjeb li jintużaw 
applikazzjonijiet ITS differenti.

Or. nl

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12 b (ġdida)

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

(12b) Għandha titfassal sistema Ewropea 
ta' skambju ta' informazzjoni bil-għan li 
jitjieb l-iskambju ta' informazzjoni. Dan 
jista' jwassal sabiexfil-ġejjieni jkun hemm 
il-possibilità  li l- kontrolli fit-toroq 
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rigward il-ħinijiet tax-xogħol  jitwettqu 
wkoll fi Stat Membru ieħor

Or. nl

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12 c (ġdida)

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

(12c) Biex tkompli tiżdied is-sikurezza fit-
toroq, għandu jiġi kkunsidrat jekk, fuq 
medda ta' żmien fit-tul, il-leġiżlazzjoni 
soċjali għandhiex tapplika għas-
sitwazzjonijiet kollha ta' trasport bit-triq 
jiġifieri inkluż il-vetturi ta' taħt it-3.5 
tunnellati użati għal għanijiet 
kummerċjali.

Or. nl

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

(14a) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward 
tal-frekwenza u l-modalitajiet ta' 
monitoraġġ u kontroll tal-ħin tax-xogħol.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

a) il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej: a) il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli, kif definiti fl-
Artikolu 3(d) ta’ din id-Direttiva, impjegati 
minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru, li 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tat-trasport fit-
toroq koperti bir-Regolament (KE) 
Nru 561/2006 jew, f'nuqqas ta' dak, bil-
Ftehim AETR.

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħaddiema mobbli, kif definiti fl-
Artikolu 3(d) ta’ din id-Direttiva, impjegati 
minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru, li 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tat-trasport fit-
toroq koperti bir-Regolament (KE) 
Nru 561/2006 jew, f'nuqqas ta' dak, bil-
Ftehim AETR u għas-sewwieqa li jaħdmu 
għal rashom kif definit fl-Artikolu 3(e).

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għal ħaddiema mobbli kif definiti fit-
tieni sentenza tal-Artikolu 3(d).

Or. nl

Ġustifikazzjoni
Il-ħinijiet tax-xogħol għandhom japplikaw għall-persuni kollha li jwettqu attivitajiet mobbli 
ta' trasport fit-toroq, irrispettivament jekk dawn humiex impjegati jew jekk jaħdmux għal 
rashom.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt a – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

a) l-ewwel sentenza tal-punt (a) 2 titħassar. a) l-ewwel sentenza tal-punt (a) 2 hi 
emendata kif ġej:.
l-istess definizzjoni għandha tapplika fil-
każ ta' sewwieqa li jaħdmu għal rashom 
rigward il-ħin mill-bidu sal-aħħar tax-
xogħol – inkluż perjodu fiss ta' ħin ta' 
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xogħol ikkalkulat skont il-punti iii, iv u v 
miġbura flimkien – li matulu s-sewwieq li 
jaħdem għal rasu jinsab fil-post tax-
xogħol tiegħu, għad-dispożizzjoni tal-
klijent u qed jeżerċita l-funzjonijiet jew l-
attivitajiet tiegħu apparti xogħol 
amministrattiv ġenerali li mhux marbut 
direttament mal-operazzjoni ta' trasport 
speċifika li qed titwettaq.

Or. nl

Ġustifikazzjoni
Sabiex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi fuq is-sewwieqa li jaħdmu għal rashom, dawn 
jistgħu jikkalkulaw perjodu fiss ta' ħin tax-xogħol għall-attivitajiet imsemmija fil-punti iii, iv u 
v.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt d

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

b) Tiżdied is-sentenza li ġejja mal-punt (d): b) Tiżdied is-sentenza li ġejja mal-punt (d):
“ħaddiem mobbli" għandha tinkludi wkoll 
kwalunkwe persuna li ma tkunx marbuta 
ma’ xi ħadd li jħaddimha b’kuntratt tax-
xogħol inkella b’xi tip ieħor ta’ relazzjoni 
ġerarika tax-xogħol, iżda: 

“ħaddiem mobbli" għandha tinkludi wkoll 
kwalunkwe persuna li ma tkunx marbuta 
ma’ xi ħadd li jħaddimha b’kuntratt tax-
xogħol inkella b’xi tip ieħor ta’ relazzjoni 
ġerarika tax-xogħol, iżda:

i li m’għandhiex il-libertà torganizza l-
attivitajiet ta’ xogħol rilevanti;

i li m’għandhiex il-libertà torganizza l-
attivitajiet ta’ xogħol rilevanti, jew

ii. li l-introjtu tagħha ma jiddependix 
direttament fuq il-profitti miksuba;

ii. li l-introjtu tagħha ma jiddependix 
direttament fuq il-profitti miksuba jew

iii. li m’għandhiex il-libertà, 
individwalment inkella permezz ta’ 
kooperattiva bejn sewwieqa li jaħdmu għal 
rashom, li jkollha relazzjonijiet 
kummerċjali ma’ diversi klijenti.”

iii. li m’għandhiex il-libertà, 
individwalment inkella permezz ta’ 
kooperattiva bejn sewwieqa li jaħdmu għal 
rashom, li jkollha relazzjonijiet 
kummerċjali ma’ diversi klijenti.”

Or. nl
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Ġustifikazzjoni
Biex tiġi evitata kull ambigwità, din tagħmilha ċara li ħaddiem mobbli hu wieħed li hu kopert 
minn kwalunkwe restrizzjoni msemmija. 

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

c) il-punt (e) huwa mħassar. c) Il-punt (e) għandu jiġi emendat kif ġej:

"sewwieq li jaħdem għal rasu" tfisser 
kwalunkwe persuna li għandha bħala 
xogħol ewlieni t-trasport fuq kirja jew 
b’kumpens, ta' passiġġieri u merkanzija 
bit-triq fl-ambitu tas-sens tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja jew b'kull awtorizzazzjoni 
professjonali oħra għat-twettiq tat-
trasport imsemmi aktar 'il fuq, li għandha 
d-dritt taħdem għal rasha u li mhijiex 
marbuta ma' xi ħadd li jħaddimha 
b'kuntratt tax-xogħol inkella b'xi tip ieħor 
ta' relazzjoni ġerarkika tax-xogħol, li 
mhijiex subordinata għal impriża 
utilizzanti, li għandha l-libertà li 
torganizza l-post u l-ħin kif ukoll l-
attivitajiet tax-xogħol rilevanti mingħajr 
ma tkun sottomessa għall-ordnijiet u l-
istruzzjonijiet ta’ parti oħra fit-twettiq tal-
ħidma, li l-introjtu tagħha jiddependi 
direttament mill-profitti miksuba u li hija 
ekonomikament u soċjalment 
indipendenti mix-xogħol li jsir għal u 
minn impriża li hija proprjetà ta' xi ħadd 
ieħor;   u li ma tirċievi l-ebda wieħed 
minn dawn li ġejjin: ħlas perjodiku ta' 
rinumerazzjoni; ħlas in natura, bħal ikel, 
akkomodazzjoni jew trasport; 
rikonoxximent ta' drittijiet bħal vaganzi 
annwali, li għandha l-libertà, 
individwalment inkella permezz ta' 
kooperattiva bejn sewwieqa li jaħdmu 
għal rashom, li jkollha relazzjonijiet 
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kummerċjali ma' diversi kljienti.

Or. xm

Ġustifikazzjoni
Sewwieqa li jaħdmu għal rashom għandhom jiġu koperti minn din id-direttiva u għaldaqstant 
għandha tissaħħaħ id-definizzjoni ta' "sewwieq li jaħdem għal rasu".

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt d
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

d) il-punt (f) għandu jinbidel b'dan li ġej:
"f) "persuna li twettaq attivitajiet mobbli 
tat-trasport fit-triq" għandha tfisser 
kwalunkwe ħaddiem mobbli li jwettaq 
attivitajiet bħal dawn;”

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ħaddiema li jaħdmu għal rashom għandhom jiġu koperti minn din id-direttiva.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt h

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

da) il-punt (h) għandu jiġi emendat kif 
ġej:
"h) 'ħin ta' billejl' għandu jfisser il-
perjodu bejn 00.00 u s-06.00;

Or. nl
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Ġustifikazzjoni
Il-proposta attwali toffri lill-Istati Membri l-opportunità li jnaqqsu l-ħin ta' billejl, li jinkludi 
perjodu sħiħ minimu ta' erba' sigħat, effettivament għal sagħtejn, peress li l-Kummissjoni issa 
tiddefinixxi l-"ħin ta' billejl" bħala perjodu minimu ta' sagħtejn tul il-lejl. Dan huwa perjodu 
qasir wisq għar-raqda ta’ bil-lejl. Il-problema titneħħa jekk il-"ħin ta' billejl" jiġi definit 
bħala perjodu kontinwu ta' sitt sigħat. Barra minn hekk, din l-emenda telimina kwalunkwe 
konfużjoni li bħalissa teżisti bejn l-Istati Membri rigward il-ħin ta' billejl.

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Paragrafu 3 a (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 4 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

3a) Il-paragrafu (c) li jmiss għandu 
jiddaħħal fl-Artikolu 4:
il-perjodu fiss ta' ħin tax-xogħol imsemmi 
fl-Artikolu 3 (a)(2) għandu jkun ta' 
siegħa fil-ġimgħa.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi fuq sewwieqa li jaħdmu għal rashom, dawn jistgħu 
jikkalkulaw perjodu fiss ta' ħin tax-xogħol għall-attivitajiet imsemmija f'punti iii, iv u v. Dan 
il-perjodu hu ffissat fuq medja ta' siegħa fil-ġimgħa.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 6 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-
frekwenzi u l-modalitajiet tal-monitoraġġ 
u l-kontrolli msemmija fil-paragrafu 1.
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Or. xm

Ġustifikazzjoni
B'analoġija mal-kontrolli dwar il-ħinijiet tal-perjodi ta' sewqan u mistrieħ għandu jkun hemm 
qafas ta' ħidma Komunitarju li jistipula kif u kemm-il darba għandhom jitwettqu l-kontrolli 
dwar il-ħin tax-xogħol. Att delegat skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
UE hu strument adegwat għal dan il-għan.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 6 
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw
lill-Kummissjoni d-dettalji tal-
arranġamenti ta’ monitoraġġ u kontroll 
stabbiliti.

L-Istati Membri għandhom iħejju statistika 
dwar il-kontrolli msemmija fil-paragrafu 
1 u għandhom jirrapurtaw kull sentejn 
dwar din l-istatistika lill-Kummissjoni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni
L-Istati Membri għandhom iżommu statistika dwar il-monitoraġġ u l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu preċedenti tal-Artikolu 11 u għandhom jgħadduhom lill-Kummissjoni.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 9 (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

9) Jiddaħħal l-Artikolu 12a li ġej:
Artikolu 12a
Eżerċizzju tad-delega
1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 
fl-Artikolu 11(1a) għal perjodu ta' sitt 
snin wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva.  
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
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rapport dwar is-setgħat delegati sa minn 
tal-inqas sitt xhur qabel tmien il-perjodu 
ta' sitt snin.
2. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
3. Il-Kummissjoni għandha setgħa li 
tadotta atti delegati skont il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 12b u 
12 c.

Or. xm

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 10 (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 12 b (ġdid)

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

10) Jiddaħħal l-Artikolu 12b li ġej:
Artikolu 12b
Revoka tad-delega
1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 11(1a) tista' tiġi revokata mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tniedi proċedura 
interna biex tiddeċiedi jekk tirrevokax is-
setgħa għandha timpenja ruħha li 
tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni filwaqt li tiddikjara s-
setgħat iddelegati li jistgħu jkunu suġġetti 
għal revoka. 
3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għar-revoka u 
għandha ttemm id-delega tas-setgħat 
speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni 
għandha tidħol fis-seħħ immedjatament 
jew f’data iktar tard li tkun speċifikata 
fiha. Id-deċiżjoni m’għandhiex taffettwa 



PE430.999v01-00 14/15 PA\799396MT.doc

MT

l-validità tal-atti delegati diġà fis-seħħ. Id-
deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. xm

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – Paragrafu 11 (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 12 c (ġdid)

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

11) Jiddaħħal l-Artikolu 12c li ġej:
Artikolu 12c
Oġġezzjonijiet għal atti delegati
1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jista’ joġġezzjona għal att delegat fi żmien 
tliet xhur mid-data tan-notifika. Fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill, dan il-perijodu jista’ jiġi estiż 
b’xahar. 
2. Jekk, meta jiskadi dan il-perijodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, 
l-att delegat għandu jkun ippubblikat fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata 
hemmhekk. 
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjona għal att delegat, dan 
m’għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni 
li toġġezzjona għandha tiddikjara r-
raġunijiet għalfejn oġġezzjonat għall-att 
delegat.

Or. xm
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Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 12 (ġdid)
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 12 d (ġdid)

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

(12) Jiddaħħal l-Artikolu 12d li ġej:
Artikolu 12d
Sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport u, fejn meħtieġ, 
proposti leġiżlattivi, dwar is-suġġetti li 
ġejjin marbuta mal-ħin tax-xogħol ta' 
ħaddiema mobbli:
1. tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi fl-
implimentazzjoni ta' din id-direttiva u l-
implimentazzjoni konsegwenti tas-Sistemi 
ta' Trasport Intelliġenti,
2. l-iżvilupp ta' sistema Ewropea ta' 
skambju ta' informazzjoni għad-data 
marbuta mal-ħin tax-xogħol,
3. l-estensjoni tal-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni soċjali, inkluż il-ħinjiet ta' 
sewqan u ta' mistrieħ, għall-vetturi taħt 
it-3.5 tunnellati għal użu kummerċjali.

Or. nl


