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_____________________________________________________________ 
 

Emenda  1 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 15 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(15) Il-kontijiet ta' maniāer ta' 
infrastruttura għandhom ikunu bbilanëjati 
tul perjodu ta' Ŝmien raāonevoli li, ladarba 
jiāi stabbilit, jista' jinqabeŜ taħt ëirkostanzi 
eëëezzjonali, bħal deterjorament kbir u 
f'salt fis-sitwazzjoni ekonomika fi Stat 
Membru li tolqot b'mod sostanzjali l-livell 
tat-traffiku fuq l-infrastruttura tiegħu jew 
il-livell ta' finanzjament pubbliku 
disponibbli. 

(15) Il-kont ta' qligħ u telf ta' maniāer ta' 
infrastruttura għandhom ikunu bbilanëjati 
tul perjodu ta' Ŝmien raāonevoli li, ladarba 
jiāi stabbilit, jista' jinqabeŜ taħt ëirkostanzi 
eëëezzjonali, bħal deterjorament kbir u 
f'salt fis-sitwazzjoni ekonomika fi Stat 
Membru li tolqot b'mod sostanzjali l-livell 
tat-traffiku fuq l-infrastruttura tiegħu jew 
il-livell ta' finanzjament pubbliku 
disponibbli. Bi qbil mar-regoli ta' 
kontabilità internazzjonali, l-ammont ta' 
self għal finanzjament ta' proāetti ta' 
infrastruttura ma jidhirx f'dan it-tip ta' 
kontijiet ta' qligħ u telf. 
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Emenda  2 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 27a (ādida) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (27a) Aëëess non-diskriminatorju għall-
faëilitajiet ta' servizz u l-provvista ta' 
servizzi relatati mal-ferroviji f'dawn il-
faëilitajiet għandhom jippermettu lill-
intrapriŜi ferrovjarji joffru servizzi aħjar 
lill-passiāāieri u lil dawk li juŜaw servizzi 
ta' merkanzija. 

 

Emenda  3 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 33 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(33) Sabiex tiāi Ŝgurata t-trasparenza u l-
aëëess nondiskriminatorju għall-
infrastruttura ferrovjarja u għas-servizzi 
f'faëilitajiet ta' servizz għall-impriŜi kollha 
ferrovjarji, l-informazzjoni kollha meħtieāa 
biex jintuŜaw id-drittijiet tal-aëëess 
għandha tiāi ppubblikata f'dikjarazzjoni 
dwar in-netwerk. 

(33) Sabiex tiāi Ŝgurata t-trasparenza u l-
aëëess nondiskriminatorju għall-
infrastruttura ferrovjarja u għas-servizzi 
f'faëilitajiet ta' servizz għall-impriŜi kollha 
ferrovjarji, l-informazzjoni kollha meħtieāa 
biex jintuŜaw id-drittijiet tal-aëëess 
għandha tiāi ppubblikata f'dikjarazzjoni 
dwar in-netwerk. Id-dikjarazzjoni dwar in-
netwerk għandha tiāi ppubblikata f’mill-
anqas Ŝewā lingwi uffiëjali tal-Unjoni 
f’konformità mal-prattiki internazzjonali 
eŜistenti. 

Āustifikazzjoni 

Din hija proposta ta’ kompromess tal-presidenza aëëettata mill-PE.  

Emenda  4 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 45a (ādida) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (45a) L-imposti tal-infrastruttura 
divrenzjata għandhom jikkumplimentaw 
miŜuri oħrajn għat-tnaqqis tal-istorbju 
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prodott mit-traffiku ferrovjarju, bħall-
adozzjoni ta' speëifikazzjonijiet tekniëi 
għall-interoperabilità (TSI) bl-iffissar ta' 
livelli ta' storbju massimi prodotti mill-
vetturi ferrovjarji, immappjar tal-istorbju 
u pjanijiet ta' azzjoni għat-tnaqqis tal-
espoŜizzjoni għall-istorbju skont id-
Direttiva 2002/49/KE kif ukoll tal-
finanzjament tal-Unjoni u dak pubbliku 
nazzjonali għall-aāāornament ta' vetturi 
ferrovjarji u għall-infrastrutturi għat-
tnaqqis tal-istorbju. 

 

Emenda  5 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 45b (ādida) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (45b) Għandha tingħata kunsiderazzjoni 
lil miŜuri għat-tnaqqis tal-istorbju simili 
għal dawk adottati għas-settur tat-trasport 
għal tipi oħrajn ta' trasport. 

Emenda  6 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 46 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(46) Sabiex titħaffef l-installazzjoni tas-
Sistema Ewropea għall-Kontroll tal-
Ferroviji (ETCS) abbord il-lokomotivi, il-
maniāers tal-infrastruttura jistgħu 
jimmodifikaw is-sistema ta' imposti 
permezz ta' differenzjazzjoni temporanja 
għall-ferroviji mgħammra b'ETCS. Il-
maniāers tal-infrastruttura għandhom 
ikunu jistgħu jiŜguraw li tali 
differenzjazzjoni ma tirriŜultax f'telf ta' 
dħul. 

(46) Sabiex titħaffef l-installazzjoni tas-
Sistema Ewropea għall-Kontroll tal-
Ferroviji (ETCS) abbord il-lokomotivi, il-
maniāers tal-infrastruttura għandhom 
jimmodifikaw is-sistema ta' imposti 
permezz ta' differenzjazzjoni temporanja 
għall-ferroviji mgħammra b'ETCS Din id-
differenzzjazzjoni għandha tagħti 
inëentivi adegwati biex il-ferroviji jiāu 
mgħammra bl-ETCS skont limitu ta' 
Ŝmien konformi mal-Pjan Ewropew għall-
Mobilitazzjoni tal-ERTMS li kien stabbilit 
skont id-DeëiŜjoni tal-Kummissjoni 
2009/561/KE. 
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Emenda  7 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 83a (ādida) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (83a) Bil-għan li jiāi Ŝgurat l-iŜvilupp tal-
kompetizzjoni, il-kontinwità ta' 
investiment u l-effettività fl-infiq tal-
provvediment tas-servizzi tas-settur 
ferrovjarju s-separazzjoni tal-kontijiet 
skont l-Artikolu 6 jmissha tirrikjedi l-
organizzazzjoni ta’ diviŜjonijiet distinti fi 
ħdan impriŜa unika jew l-immaniāājar 
tas-servizzi tal-infratruttura u tat-trasport 
minn entitajiet separati; 

Āustifikazzjoni 

Din hi l-emenda tal-PE lill-Artikolu 6.2, ittrasformat fi premessa, kif propost mid-delegazzjoni 
tal-PE waqt il-laqgħat tat-trilogu. 
 

Emenda  8 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 83b (ādida) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (83b) Fl-immaniāājar tat-traffiku fuq in-
netwerk, il-kooperazzjoni effikaëi bejn l-
impriŜi ferrovjarji u l-maniāers tal-
infrastruttura hija essenzjali. 

Āustifikazzjoni 

Din hi l-emenda tal-PE lill-Artikolu 7.1, ittrasformat fi premessa, kif propost mid-delegazzjoni 
tal-PE waqt il-laqgħat tat-trilogu. 
 

Emenda  9 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 83c (ādida) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (83c) Il-Kummissjoni jmissha tipprepara 
analiŜi komparattiva tal-metodi għall-
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iffissar tal-ammonti tal-imposti fl-Istati 
Membri sabiex jiāi stabbilit metodu 
uniformi ta' kalkolu biex jiāi determinat l-
ammont tal-imposti. 

Āustifikazzjoni 

Id-delegazzjoni tal-PE aëëettat li l-Emenda 61 tiāi trasformata fi premessa. 

Emenda  10 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 83f (ādida) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (83f) Fl-immaniāājar tat-traffiku fuq in-
netwerk, il-kooperazzjoni effikaëi bejn l-
impriŜi ferrovjarji u l-maniāers tal-
infrastruttura hija essenzjali. 

 

Emenda  11 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 83g (ādida) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (83g) Il-Kummissjoni jmissha tipprepara 
analiŜi komparattiva tal-metodi għall-
iffissar tal-ammonti tal-imposti fl-Istati 
Membri sabiex jiāi stabbilit metodu 
uniformi ta' kalkolu biex jiāi determinat l-
ammont tal-imposti. 

 

Emenda  12 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 2 – paragrafu 2a (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 2a. L-Istati Membri jistgħu jeskludu dawn 
li āejjin mill-applikazzjoni tal-Artikoli 6, 
7, 8 u 13 u l-Kapitolu IV : 

 - impriŜi ferrovjarji li joperaw biss servizzi 
ferrovjarji tat-trasport tal-merkanzija fuq 
infrastruttura ferrovjarja mmexxija minn 
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dawn l-impriŜi qabel ma tidħol fis-seħħ 
din id-Direttiva, u li għandha wisa' bejn 
il-binarji differenti minn dik tan-netwerk 
komuni f'dak l-Istat Membru, u li hija 
konnessa ma' infrastruttura ferrovjarja 
fit-territorju ta' Stat li mhux tal-UE - 
sakemm l-infrastruttura mmexxija 
mhijiex identifikata fid-DeëiŜjoni 
Nru 661/2010/UE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 fuq linji 
gwida tal-Unjoni għall-iŜvilupp tan-
netwerk tat-trasport trans-Ewropew. 

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 
 

Emenda  13 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 3 – punt 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(2) “maniāer tal-infrastruttura” tfisser kull 
korp jew ditta responsabbli b'mod 
partikolari biex tistabbilixxi, timmaniāāja u 
ŜŜomm l-infrastruttura ferrovjarja, inkluŜ l-
immaniāājar tat-traffiku u l-kontroll tal-
kmand u s-senjalar; il-funzjonijiet tal-
maniāer tal-infrastruttura f'netwerk jew 
f’parti minn netwerk jistgħu jiāu allokati 
għal korpi jew ditti differenti; 

(2) “maniāer tal-infrastruttura” tfisser kull 
korp jew ditta responsabbli b'mod 
partikolari biex tistabbilixxi, timmaniāāja u 
ŜŜomm l-infrastruttura ferrovjarja, inkluŜ l-
immaniāājar tat-traffiku u l-kontroll tal-
kmand u s-senjalar, b'konformità mar-
regoli tas-sigurtà applikabbli; il-
funzjonijiet essenzjali tal-maniāer tal-
infrastruttura huma: it-teħid tad-
deëiŜjonijiet dwar l-allokazzjoni tal-
mogħdijiet tal-ferroviji, inkluŜi kemm id-
definizzjoni u kemm il-valutazzjoni tad-
disponibilità u l-allokazzjoni tal-
mogħdijiet tal-ferroviji individwali u t-
teħid tad-deëiŜjonijiet dwar l-ħlasijiet 
infrastrutturali, inkluŜa d-determinazzjoni 
u l-ābir tal-ħlasijiet, u l-investimenti fl-
infrastruttura; 

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 

Emenda  14 
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PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 3 – punt 10a (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (10a) "manutenzjoni qawwija" tfisser 
ħidma li ma titwettaqx regolarment bħala 
parti mill-operat ta' kuljum u li tkun 
teħtieā li l-vettura titneħħa mis-servizz; 

Āustifikazzjoni 

Il-proposta ta’ kompromess tal-PE relatata mal-Artikolu 13 u l-Anness II 
 
 

Emenda  15 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 3 – punt 14 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(14) "ftehim kuntrattwali" tfisser ftehim 
jew, mutatis mutandis, arranāament fil-
qafas tal-miŜuri amministrattivi jew 
regolatorji; 

(14) "ftehim kuntrattwali" tfisser ftehim 
jew, mutatis mutandis, arranāament fil-
qafas tal-miŜuri amministrattivi; 

Āustifikazzjoni 

Emenda li tirrifletti l-kompromess tal-Presidenza tal-Kunsill mressqa tul in-negozjati li 
għadhom għaddejjin. 
 

Emenda  16 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 3 – punt 3a (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (26a) "rotta alternattiva", tfisser rotta 
oħra bejn l-istess punt tal-oriāni u d-
destinazzjoni fejn hemm sostitutabilità 
bejn Ŝewā rotot għall-operat ta' servizzi ta' 
trasport jew tal-passiāāieri li 
jikkonëernaw impriŜa ferrovjarja.  
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Āustifikazzjoni 

Definizzjoni addizzjonali utli li tirrigwarda t-terminu "rotta alternattiva" uŜat fl-Artikolu 13. 
 

Emenda  17 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 3 – punt 26b (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (26b) "alternattiva vijabbli" tfisser aëëess 
għal faëilità ta' servizz oħra li hi 
ekonomikament aëëettabbli għall-impriŜa 
tal-ferrovija, u li tippermettilha li topera s-
servizz tat-trasport jew tal-passiāāieri 
kkonëernat. 

Āustifikazzjoni 

Definizzjoni addizzjonali utli li tirrigwarda t-terminu "alternattiva vijabbli" uŜat fl-Artikolu 13. 
 

Emenda  18 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 4 – paragrafu 2a (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 2a. Il-maniāer tal-infrastruttura għandu 
jimmaniāāja s-servizzi tal-IT tiegħu stess, 
biex jiŜgura li l-informazzjoni 
kummerëjalment sensittiva tiāi protetta kif 
suppost. 

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 

Emenda  19 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 4 – paragrafu 2b (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

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

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 
 
 

Emenda  20 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 5 – paragrafu 3a (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 3a. Mingħajr preāudizzju għall-paragrafu 
3, id-detenturi tal-ishma ta' impriŜi 
ferrovjarja b'sjieda jew kontroll pubbliku 
għandhom ikunu kapaëi li jirrikjedu l-
approvazzjoni minn qabel tagħhom stess 
għal deëiŜjonijiet dwar il-āestjoni 
kummerëjali bl-istess mod tad-detenturi 
tal-ishma ta' kumpaniji privati azzjonarji 
skont ir-regoli tal-liāi tal-kumpaniji tal-
Istat Membru.  Id-dispoŜizzjonijiet ta' dan 
l-Artikolu għandhom ikunu mingħajr 
preāudizzju għas-setgħat tal-entitajiet 
superviŜorji skont din il-liāi tal-kumpaniji 
fir-rigward tal-ħatra ta' membri tal-bord. 

 

Emenda  21 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 6 – titolu 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Separazzjoni tal-kontijiet Separazzjoni trasparenti tal-kontijiet 

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 
 



 

 
 PE491.970/ 10 

 MT 

Emenda  22 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
wkoll li din is-separazzjoni għandha teħtieā 
l-organizazzjoni ta' diviŜjonijiet distinti 
f'impriŜa waħda jew li l-infrastruttura u s-
servizzi ta’ trasport għandhom ikunu 
immaniāājati minn entitajiet separati. 

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
wkoll li din is-separazzjoni għandha teħtieā 
l-organizazzjoni ta' diviŜjonijiet distinti 
f'impriŜa waħda jew li l-infrastruttura u s-
servizzi ta' trasport għandhom ikunu 
immaniāājati minn entitajiet separati bil-
għan li jiāi garantit l-iŜvilupp tal-
kompetizzjoni, l-investiment kontinwu u l-
kosteffikaëja tal-forniment tas-servizz tas-
settur ferrovjarju. 

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 
 

Emenda  23 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 6 – paragrafu 4 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

4. Il-kontijiet għall- oqsma differenti ta’ 
attività msemmija fil-paragrafi 1 u 3 
għandhom jinŜammu b’mod lijippermetti l-
monitoraāā tal-projbizzjoni fuq it-
trasferiment ta’ fondi pubbliëi mħallsa lil 
qasam wieħed ta' attivitajiet lejn qasam 
oħra. 

4. Il-kontijiet għall-oqsma differenti ta' 
attività msemmija fil-paragrafi 1 u 3 
għandhom jinŜammu b'mod li jippermetti l-
monitoraāā tal-projbizzjoni fuq it-
trasferiment ta' fondi pubbliëi mħallsa lil 
qasam wieħed ta' attivitajiet lejn kategorija 
oħra u l-monitoraāā tal-uŜu tad-dħul 
minn miŜati ta' infrastruttura u minn 
qligħ Ŝejjed minn attivitajiet kummerëjali 
oħrajn. 

 

Emenda  24 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜviluppaw 1. L-Istati Membri għandhom jiŜviluppaw 
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l-infrastruttura ferrovjarja nazzjonali 
tagħhom billi jqisu, fejn meħtieā, il-
ħtiāijiet āenerali tal-Unjoni, inkluŜ il-
ħtieāa ta' kooperazzjoni mal-pajjiŜi terzi 
āirien. Għal dan l-iskop, huma għandhom 
jippubblikaw, mhux aktar tard minn 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, strateāija indikattiva dwar l-
iŜvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja bil-
ħsieb li jintlaħqu l-ħtiāijiet futuri ta' 
mobbiltà f'termini ta' manutenzjoni, tiādid 
u Ŝvilupp tal-infrastruttura abbaŜi ta’ 
finanzjament sostenibbli tas-sistema 
ferrovjarja. Dik l-istrateāija għandha tkopri 
perjodu ta’ mill-anqas ħames snin u trid 
tkun tista’ tiāāedded. 

l-infrastruttura ferrovjarja nazzjonali 
tagħhom billi jqisu, fejn meħtieā, il-
ħtiāijiet āenerali tal-Unjoni, inkluŜ il-
ħtieāa ta' kooperazzjoni mal-pajjiŜi terzi 
āirien. Għal dan l-iskop, huma għandhom 
jippubblikaw, mhux aktar tard minn 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati, strateāija indikattiva 
dwar l-iŜvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja 
bil-ħsieb li jintlaħqu l-ħtiāijiet futuri ta' 
mobbiltà f'termini ta' manutenzjoni, tiādid 
u Ŝvilupp tal-infrastruttura abbaŜi ta’ 
finanzjament sostenibbli tas-sistema 
ferrovjarja. Dik l-istrateāija għandha tkopri 
perjodu ta’ mill-anqas ħames snin u trid 
tkun tista’ tiāāedded. 

Āustifikazzjoni 

Dan hija proposta ta’ kompromess tal-Presidenza, aëëettata mill-PE. 
 

Emenda  25 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

2. Waqt li jikkunsidraw kif imiss l-
Artikoli 93, 107 u 108 tat-Trattat, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu lill-maniāer tal-
infrastruttura wkoll b’finanzjament 
konsistenti mal-funzjonijiet tiegħu kif 
imsemmi fil-punt (2) tal-Artikolu 3, mad-
daqs tal-infrastruttura u mar-rekwiŜiti 
finanzjarji, b’mod partikolari sabiex ikopru 
investimenti āodda. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeëiedu li jiffinanzjaw dawn l-
investimenti permezz ta' mezzi oħra 
minbarra l-finanzjament dirett tal-Istat. 

2. Kull meta d-dħul ma jkunx biŜŜejjed 
biex ikopri l-ħtiāijiet ta' finanzjament tal-
maniāer tal-infrastruttura, mingħajr 
preāudizzju għall-qafas dwar it-tqegħid 
tal-piŜijiet tal-Artikoli 31 u 32 ta' din id-
Direttiva, u waqt li jikkunsidraw kif imiss 
l-Artikoli 93, 107 u 108 tat-Trattat, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-maniāer 
tal-infrastruttura wkoll b'finanzjament 
konsistenti mal-kompiti tiegħu, mad-daqs 
tal-infrastruttura u mar-rekwiŜiti 
finanzjarji, b'mod partikolari sabiex ikopru 
investimenti āodda. 

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 
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Emenda  26 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 8 – paragrafu 4 - subparagrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li, 
f’kundizzjonijiet normali tal-kummerë u 
f’perjodu raāonevoli ta' Ŝmien li 
m'għandux jaqbeŜ il-perjodu ta' 
applikazzjoni tal-ftehim kuntrattwali 
msemmi fl-Artikolu 30(2), il-kontijiet 
ta' maniāer tal-infrastruttura għandhom 
għall-inqas jibbilanëjaw dħul mill-
piŜijiet tal-infrastruttura, iŜ-Ŝejjed minn 
attivitajiet kummerëjali oħrajn u l-fondi 
mill-Istat u privat fuq naħa waħda, inkluzi 
ħlasijiet bil-quddiem mill-Istat, meta jkun 
xieraq. u infiq infrastrutturali, inkluŜ għal 
tiādid tal-assi għall-perijodu fit-tul u t-
titjib min-naħa l-oħra. 

L-Istati Membri għandhom jiŜguraw  li, 
f’kundizzjonijiet normali tal-kummerë u 
f’perjodu  ta’ mhux aktar minn ħames 
snin , il-kontijiet ta' qligħ u telf 
ta' maniāer  tal-infrastruttura għandhom 
għall-inqas jibbilanëjaw dħul mill-piŜijiet  
tal-infrastruttura, iŜ-Ŝejjed minn attivitajiet 
kummerëjali oħrajn, dħul li ma jistax 
jitħallas lura, inkluzi ħlasijiet bil-quddiem 
mill-Istat, meta jkun xieraq. u infiq 
infrastrutturali min-naħa l-oħra. 

 

Emenda  27 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 10 – paragrafu 4 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

4. AbbaŜi tal-esperjenza tal-korpi 
regolatorji, l-awtoritajiet kompetenti u l-
impriŜi ferrovjarji u abbaŜi tal-attivitajiet 
tal-grupp ta' ħidma msemmi fl-Artikolu 
57(1), il-Kummissjoni tista’ tadotta miŜuri 
li jistabbilixxu d-dettalji tal-proëedura u l-
kriterji li għandhom jiāu segwiti għall-
applikazzjoni tal-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiāu adottati f'konformità mal-
proëedura ta' eŜami msemmija fl-Artikolu 
62(3).  

4. AbbaŜi tal-esperjenza tal-korpi 
regolatorji, l-awtoritajiet kompetenti u l-
impriŜi ferrovjarji u abbaŜi tal-attivitajiet 
tan-netwerk msemmi fl-Artikolu 57(1), il-
Kummissjoni għandha, fi Ŝmien 18-il 
xahar wara l-iskadenza għat-
traspoŜizzjoni stabbilita fl-Artikolu 64(1), 
tadotta miŜuri li jistabbilixxu d-dettalji tal-
proëedura u l-kriterji li għandhom jiāu 
segwiti għall-applikazzjoni tal-paragrafu 3 
ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu adottati 
f'konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 62(3). 

Āustifikazzjoni 

Dan huwa kompromess aëëettat mill-PE. 
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Emenda  28 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

L-awtoritajiet kompetenti u l-impriŜi 
ferrovjarji li jipprovdu s-servizzi pubbliëi 
għandhom jipprovdu lill-korp jew korpi 
regolatorju/i rilevanti bl-informazzjoni 
meħtieāa b’mod raāonevoli biex tinlaħaq 
deëiŜjoni. Il-korp regolatorju għandu jqis l-
informazzjoni pprovduta, jikkonsulta l-
partijiet rilevanti kollha kif xieraq, u 
għandu jinforma lill-partijiet rilevanti bid-
deëiŜjoni raāunata tiegħu fi Ŝmien 
determinat minn qabel u raāonevoli, u, fi 
kwalunkwe kaŜ, fi Ŝmien xahrejn minn 
meta jirëievi l-informazzjoni rilevanti 
kollha. 

L-awtoritajiet kompetenti u l-impriŜi 
ferrovjarji li jipprovdu s-servizzi pubbliëi 
għandhom jipprovdu lill-korp jew korpi 
regolatorju/i rilevanti bl-informazzjoni 
meħtieāa b’mod raāonevoli biex tinlaħaq 
deëiŜjoni. Il-korp regolatorju għandu jqis l-
informazzjoni pprovduta minn dawn il-
partijiet u, kif inhu xieraq, għandu jitlob 
kwalunkwe tagħrif addizzjonali relevanti 
u jibda konsultazzjonijiet mal-partijiet 
relevanti kollha fi Ŝmien xahar minn meta 
jirëievi t-talba. Il-korp regolatorju għandu 
jikkonsulta l-partijiet rilevanti kollha kif 
xieraq, u għandu jinforma lill-partijiet 
rilevanti bid-deëiŜjoni raāunata tiegħu fi 
Ŝmien pre-determinat u raāonevoli, u, fi 
kwalunkwe kaŜ, fi Ŝmien għaxar āimgħat 
minn meta jirëievi t-talba. 

Āustifikazzjoni 

Din il-proposta ta' kompromess tal-Presidenza hija meqjusa aëëettabbli f’rabta mad-diëitura l-
ādida tal-Artikolu 56.6. 
 

Emenda  29 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 11 – paragrafu 4 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

4. AbbaŜi tal-esperjenza tal-korpi 
regolatorji, l-awtoritajiet kompetenti u l-
impriŜi ferrovjarji u abbaŜi tal-attivitajiet 
tal-grupp ta' ħidma msemmi fl-Artikolu 
57(1) il-Kummissjoni tista’ tadotta miŜuri 
li jistabbilixxu d-dettalji tal-proëedura u l-
kriterji li għandhom jiāu segwiti biex jiāu 
applikati l-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-
Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiāu adottati f'konformità mal-
proëedura ta' eŜami msemmija fl-Artikolu 

4. AbbaŜi tal-esperjenza tal-korpi 
regolatorji, l-awtoritajiet kompetenti u l-
impriŜi ferrovjarji u abbaŜi tal-attivitajiet 
tan-netwerk msemmi fl-Artikolu 57(1), il-
Kummissjoni għandha, fi Ŝmien 18-il 
xahar wara l-iskadenza għat-
traspoŜizzjoni stabbilita fl-Artikolu 64(1), 
tadotta miŜuri li jistabbilixxu d-dettalji tal-
proëedura u l-kriterji li għandhom jiāu 
segwiti għall-applikazzjoni tal-paragrafu 3 
ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' 
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62(3). implimentazzjoni għandhom jiāu adottati 
f'konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 62(3). 

Āustifikazzjoni 

Dan huwa kompromess aëëettat mill-PE. 
 

Emenda  30 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

5. AbbaŜi tal-esperjenza ta' korpi 
regolatorji, awtoritajiet kompetenti u 
impriŜi ferrovjarji u abbaŜi tal-attivitajiet 
tal-grupp ta' ħidma msemmi fl-Artikolu 
57(1), il-Kummissjoni tista' tadotta miŜuri 
li jistabbilixxu d-dettalji tal-proëedura u l-
kriterji li għandhom jiāu segwiti għall-
applikazzjoi ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiāu 
adottati f'konformità mal-proëedura ta' 
eŜami msemmija fl-Artikolu 62(3). 

5. AbbaŜi tal-esperjenza ta' korpi 
regolatorji, awtoritajiet kompetenti u 
impriŜi ferrovjarji u abbaŜi tal-attivitajiet 
tan-netwerk msemmi fl-Artikolu 57(1), il-
Kummissjoni għandha tadotta miŜuri li 
jistabbilixxu d-dettalji tal-proëedura u l-
kriterji li għandhom jiāu segwiti għall-
applikazzjoi ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiāu 
adottati f'konformità mal-proëedura ta' 
eŜami msemmija fl-Artikolu 62(3). 

Āustifikazzjoni 

Emenda li tirrifletti l-kompromess tal-Presidenza tal-Kunsill mressqa tul in-negozjati li 
għadhom għaddejjin. 
 

Emenda  31 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 13 – paragrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

2. Operaturi ta' faëilitajiet ta' servizz 
għandhom ifornu lill-impriŜi ferrovjarji s-
servizzi msemmija fil-punt 2 tal-Anness II, 
b'mod nondiskriminatorju 

2. Operaturi ta' faëilitajiet ta' servizz 
għandhom ifornu lill-impriŜi ferrovjarji 
kollha l-aëëess, inkluŜ l-aëëess għall-
binarji, lill-faëilitajiet imsemmija fil-
punt 2 tal-Anness III, u lis-servizz fornut 
f'dawn il-faëilitajiet b'mod 
nondiskriminatorju. 
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Āustifikazzjoni 

Emenda li tirrifletti l-kompromess tal-Presidenza tal-Kunsill mressqa tul in-negozjati li 
għadhom għaddejjin. 
 

Emenda  32 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

3. Biex jiggarantixxi trasparenza sħiħa u 
aëëess non-diskriminatorju għal faëilitajiet 
tas-servizzi msemmija fil-punt 2 (a), (b), 
(c) u (g) fl-Anness II, u l-provvista ta' 
servizzi f'dawn il-faëilitajiet fejn l-operatur 
ta' tali faëilità ta' servizz huwa taħt il-
kontroll dirett jew indirett ta' korp jew ditta 
li hija wkoll attiva u li għandha poŜizzjoni 
dominanti fi swieq tas-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju nazzjonali li għalih qed tintuŜa’ 
l-faëilità, l-operaturi ta' dawn il-faëilitajiet 
ta' servizz għandhom ikunu organizzati 
b’tali mod li jkunu indipendenti minn dan 
il-korp jew din id-ditta, f’termini 
organizzattivi u ta' teħid ta’ deëiŜjonijiet. 
Tali indipendenza m'għandhiex tfisser r-
rekwiŜit tal-istabbiliment ta' korp jew 
kumpanija separata għall-faëilitajiet ta' 
servizz, u tista' tintlaħaq bl-organizzazzjoni 
ta' diviŜjonijiet distinti fi ħdan impriŜa 
waħda. 

3. Biex jiggarantixxi trasparenza sħiħa u 
aëëess non-diskriminatorju għal faëilitajiet 
tas-servizzi msemmija fil-punt 2 (a), (b), 
(c), (d), (f) u (h) fl-Anness II, u l-provvista 
ta' servizzi f'dawn il-faëilitajiet fejn l-
operatur ta' tali faëilità ta' servizz huwa taħt 
il-kontroll dirett jew indirett ta' korp jew 
ditta li hija wkoll attiva u li għandha 
poŜizzjoni dominanti fi swieq tas-servizzi 
tat-trasport ferrovjarju nazzjonali li għalih 
qed tintuŜa’ l-faëilità, l-operaturi ta' dawn 
il-faëilitajiet ta' servizz għandhom ikunu 
organizzati b’tali mod li jkunu indipendenti 
minn dan il-korp jew din id-ditta, f’termini 
organizzattivi u ta' teħid ta’ deëiŜjonijiet. 
Tali indipendenza m'għandhiex timplika r-
rekwiŜit tal-istabbiliment ta' entità legali 
separata għall-faëilitajiet ta' servizz, u tista' 
stintlaħaq bl-organizzazzjoni ta' 
diviŜjonijiet distinti fi ħdan entità legali 
waħda. 

 

Emenda  33 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 13 – paragrafu 4 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

4. Talbiet li jsiru minn impriŜi ferrovjarji 
għall-aëëess għall-, u l-forniment ta' 
servizzi fil- faëilità ta' servizz jistgħu jiāu 
miëħuda biss jekk jeŜistu alternattivi 
vijabbli li jippermettulhom iħaddmu s-
servizz tat-trasport tal-merkanzija jew tal-
passiāāieri kkonëernat fuq l-istess rotta jew 

4. Talbiet li jsiru minn impriŜi ferrovjarji 
għall-aëëess għal, u l-forniment ta' servizzi 
fil-faëilità ta' servizz għandhom jingħataw 
risposta f'terminu ta' Ŝmien raāonevoli 
stipulat mill-korp regolatorju msemmi fl-
Artikolu 55. Dawn it-talbiet jistgħu jiāu 
rifjutati biss jekk jeŜistu alternattivi 
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rotot alternattivi taħt kundizzjonijiet 
ekonomikament aëëettabbli. Dan 
m'għandux jobbliga lill-operatur tal-faëilità 
ta' servizz biex jagħmel investimenti 
f'riŜorsi jew faëilitajiet sabiex jakkomoda t-
talbiet kollha minn impriŜi ferrovjarji. 

vijabbli li jippermettulhom iħaddmu s-
servizz tat-trasport tal-merkanzija jew tal-
passiāāieri kkonëernat fuq l-istess rotta 
b'kundizzjonijiet ekonomikament 
aëëettabbli. Dan m'għandux jobbliga lill-
operatur tal-faëilità ta' servizz biex jagħmel 
investimenti f'riŜorsi jew faëilitajiet sabiex 
jakkomoda t-talbiet kollha minn impriŜi 
ferrovjarji.  

Fejn it-talbiet minn impriŜi ferrovjarji 
jikkonëernaw l-aëëess u l-forniment ta' 
faëilità tas-servizz amministrata minn 
operatur ta' faëilità ta' servizz imsemmi fil-
paragrafu 3, l-operatur tal-faëilità tas-
servizz għandu jiāāustifika kwalunkwe 
deëiŜjoni ta' ëaħda u jindika alternattivi 
vijabbli f'faëilitajiet oħrajn. 

Fejn it-talbiet minn impriŜi ferrovjarji 
jikkonëernaw l-aëëess u l-forniment ta' 
faëilità tas-servizz amministrata minn 
operatur ta' faëilità ta' servizz imsemmi fil-
paragrafu 3, l-operatur tal-faëilità tas-
servizz għandu jiāāustifika bil-miktub 
kwalunkwe deëiŜjoni negattiva u jindika 
alternattivi vijabbli f'faëilitajiet oħrajn. 

Āustifikazzjoni 

Emenda fl-ewwel qari tal-Parlament b'modifika Ŝgħira biex tirrifletti n-negozjati li għadhom 
għaddejjin mal-Kunsill. 
 

Emenda  34 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 13 – paragrafu 6 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

6. Fejn faëilità tas-servizz imsemmija fil-
punt 2 tal-Anness II, ma tkunx intuŜat għal 
tal-inqas tliet snin konsekuttivi, u āie 
espress interess minn impriŜi ferrovjarji 
għall-aëëess għal din il-faëilità lill-operatur 
ta' dik il-faëilità tas-servizz abbaŜi ta' 
ħtiāijiet murija, il-proprjetarju tagħha 
għandu jirriklama t-tħaddim tagħha bħala 
wieħed li qiegħed għall-kiri bħala faëilità 
ta' servizz ferrovjarju , totalment jew 
parzjalment, sakemm l-operatur ta' dik il-
faëilità ta' servizz ma jurix li proëess ta' 
rinnovament li jkun għaddej jwaqqaf l-uŜu 
tagħha minn kwalunkwe impriŜa 
ferrovjarja. 

6. Fejn faëilità tas-servizz imsemmija fil-
punt 2 tal-Anness II, ma tkunx intuŜat għal 
tal-inqas sentejn konsekuttivi, u āie espress 
interess minn impriŜi ferrovjarji għall-
aëëess għal din il-faëilità lill-operatur ta' 
dik il-faëilità tas-servizz abbaŜi ta' ħtiāijiet 
murija, il-proprjetarju tagħha għandu 
jirriklama t-tħaddim tagħha bħala wieħed li 
qiegħed għall-kiri bħala faëilità ta' servizz 
ferrovjarju , totalment jew parzjalment, 
sakemm l-operatur ta' dik il-faëilità ta' 
servizz ma jurix li proëess ta' rinnovament 
li jkun għaddej jwaqqaf l-uŜu tagħha minn 
kwalunkwe impriŜa ferrovjarja. 

 

Emenda  35 
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PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 15 – paragrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

2. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi mill-qrib lir-
rappreŜentanti tal-Istati Membri u tas-
setturi kkonëernati fix-xogħol tagħha, 
inkluŜi l-utenti, sabiex ikunu kapaëi 
jimmonitorjaw aħjar l-iŜvilupp tas-settur 
ferrovjarju u l-evoluzzjoni tas-suq, 
jivvalutaw aħjar l-effett tal-miŜuri adottati 
u janalizzaw aħjar l-impatt tal-miŜuri 
ppjanati mill-Kummissjoni. 

2. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi mill-qrib lir-
rappreŜentanti tal-Istati Membri, inkluŜi r-
rappreŜentanti tal-korpi regolatorji 
msemmija fl-Artikolu 55, u tas-setturi 
kkonëernati fix-xogħol tagħha, inkluŜi, 
fejn jixraq, is-sħab soëjali tas-settur 
ferrovjarju, l-utenti u r-rappreŜentanti tal-
awtoritajiet lokali u reājonali, sabiex 
ikunu kapaëi jimmonitorjaw aħjar l-
iŜvilupp tas-settur ferrovjarju u l-
evoluzzjoni tas-suq, jivvalutaw aħjar l-
effett tal-miŜuri adottati u janalizzaw aħjar 
l-impatt tal-miŜuri ppjanati mill-
Kummissjoni. Fejn jixraq, il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi wkoll lill-Aāenzija 
Ferrovjarja Ewropea, skont il-funzjonijiet 
tagħha kif hemm ipprovdut fir-
Regolament (KE) 881/2004. 

Āustifikazzjoni 

Din hija proposta ta’ kompromess tal-presidenza aëëettata mill-PE. 
 

Emenda  36 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 15 – paragrafu 3 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
uŜu tan-netwerks u l-evoluzzjoni tal-
kundizzjonijiet ta' qafas għas-settur 
ferrovjarju, partikolarment id-debitar tal-
imposti tal-infrastruttura, l-allokazzjoni tal-
kapaëità, l-iŜviluppi 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-liëenzjar u l-grad ta' 
armonizzazzjoni bejn Stati Membri.  

3. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
uŜu tan-netwerks u l-evoluzzjoni tal-
kundizzjonijiet ta' qafas għas-settur 
ferrovjarju, partikolarment id-debitar tal-
imposti tal-infrastruttura, l-allokazzjoni tal-
kapaëità, l-investimenti fl-infrastruttura 
ferrovjarja, l-iŜviluppi 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-liëenzjar u l-grad ta' ftuħ 
tas-swieq u ta’ armonizzazzjoni bejn Stati 
Membri, u l-iŜvilupp ta’ impjiegi u l-
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kundizzjonijiet soëjali relatati fis-settur 
ferrovjarju. Dawn l-attivitajiet ta’ 
monitoraāā huma mingħajr ħsara għal 
attivitajiet simili li jeŜistu fl-Istati Membri 
u għar-rwol tas-sħab soëjali. 

Āustifikazzjoni 

Din hija proposta ta’ kompromess tal-Kunsill aëëettata mill-PE. Il-Kunsill aëëetta x-xewqat tal-
Parlament li wkoll jināabar tagħrif dwar l-iŜvilupp tal-impjiegi u tal-kundizzjonijiet soëjali fis-
settur ferrovjarju.  
 

Emenda  37 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt a 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

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

(a) l-evoluzzjoni tas-suq intern fis-servizzi 
ferrovjarji u s-servizzi li għandhom jiāu 
fornuti lill-impriŜi ferrovjarji, kif 
imsemmi fl-Anness II; 

Āustifikazzjoni 

Emenda fl-ewwel qari tal-Parlament b'modifika Ŝgħira biex tirrifletti n-negozjati li għadhom 
għaddejjin mal-Kunsill. 
 

Emenda  38 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt b 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(b) il-kundizzjonijiet ta’ qafas, inkluŜi 
dawk is-servizzi pubbliëi tat-trasport tal-
passiāāieri bil-ferrovija; 

(b) il-kundizzjonijiet ta’ qafas imsemmija 
fil-paragrafu 3, inkluŜi dawk għas-servizzi 
pubbliëi tat-trasport tal-passiāāieri bil-
ferrovija; 

Āustifikazzjoni 

Emenda fl-ewwel qari tal-Parlament b'modifika Ŝgħira biex tirrifletti n-negozjati li għadhom 
għaddejjin mal-Kunsill. 
 

Emenda  39 
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PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 15 – paragrafu 5 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

5. Għall-iskopijiet tal-monitoraāā tas-suq 
min-naħa tal-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu lill-Kummissjoni, kull 
sena, l-informazzjoni meħtieāa dwar l-uŜu 
tan-netwerks u l-evoluzzjoni tal-
konduzzjonijet ta' qafas fis-settur 
ferrovjarju.  

5. Għall-iskopijiet tal-monitoraāā tas-suq 
min-naħa tal-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom, filwaqt li jirrispettaw ir-rwol 
tas-sħab soëjali, jagħtu lill-Kummissjoni, 
kull sena, l-informazzjoni meħtieāa dwar l-
uŜu tan-netwerks u l-evoluzzjoni tal-
konduzzjonijet ta' qafas fis-settur 
ferrovjarju. 

Āustifikazzjoni 

Din hija proposta ta’ kompromess tal-Kunsill aëëettata mill-PE. Il-Kunsill aëëetta li jqis ir-
rwol tas-sħab soëjali. 
 

Emenda  40 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 17 – paragrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

1. ImpriŜa ferrovjarja għandha tkun 
intitolata tapplika għal liëenzja fl-Istat 
Membru fejn hija stabbilità .  

1. ImpriŜa ferrovjarja għandha tkun 
intitolata tapplika għal liëenzja fl-Istat 
Membru fejn hija stabbilità .  

 Fl-Istati Membri li għandhom fruntiera 
ma' pajjiŜi terzi, bin-netwerk li l-wisa’ 
bejn il-binari tagħha huwa differenti 
minn dak tan-netwerk ferrovjarju 
prinëipali li jinsab fl-Unjoni u li s-swieq 
tagħhom tat-trasport tal-merkanzija bil-
ferrovija huma ddominati mill-āarr tal-
merkanzija bil-ferrovija lejn u minn 
pajjiŜi terzi, meta l-awtoritajiet li joħorāu 
l-liëenzji jkunu qed jiddeëiedu dwar il-
ħruā ta’ liëenzji lill-impriŜi ferrovjarji li 
huma direttament jew indirettament 
effettivament ikkontrollati permezz tal-
ishma ta’ sjieda ta’ pajjiŜ terz jew ta’ 
ëittadini ta’ pajjiŜi terzi, jistgħu jqisu l-
eŜistenza jew in-noneŜistenza tal-aëëess 
reëiproku għall-impriŜi ferrovjarji tal-UE 
għas-suq tat-trasport tal-merkanzija tal-
pajjiŜ terz rispettiv. 
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Āustifikazzjoni 

Din hija proposta tal-Grupp ECR, li tittratta l-kwestjoni tas-sjieda barranija ta’ impriŜi 
ferrovjarji.  
 

Emenda  41 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 17 – paragrafu 5 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta miŜuri li 
jistabbilixxu d-dettalji għall-uŜu ta' mudell 
komuni għal-liëenzja u, jekk meħtieā biex 
tiāi Ŝgurata kompetizzjoni āusta u effiëjenti 
fis-swieq tat-trasport ferrovjarju, id-dettalji 
dwar il-proëedura li għandha tiāi segwita 
għall-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiāu adottati f'konformità mal-proëedura ta' 
eŜami msemmija fl-Artikolu 62(3). 

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta miŜuri 
li jistabbilixxu d-dettalji għall-uŜu ta' 
mudell komuni għal-liëenzja u, jekk 
meħtieā biex tiāi Ŝgurata kompetizzjoni 
āusta u effiëjenti fis-swieq tat-trasport 
ferrovjarju, id-dettalji dwar il-proëedura li 
għandha tiāi segwita għall-applikazzjoni ta' 
dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu adottati 
f'konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 62(3). 

Āustifikazzjoni 

Din hija proposta ta’ kompromess tal-presidenza aëëettata mill-PE.  
 

Emenda  42 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 22 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Mingħajr preāudizzju għar-regoli tal-
Unjoni rigward l-għajnuniet statali u 
f'konformità mal-Artikoli 93, 107 u 108 
tat-Trattat impriŜa ferrovjarja għandha tkun 
assigurata b’mod adegwat jew ikollha 
garanziji skont il-kondizzjonijiet tas-suq 
biex tkun koperta, skont l-liāi nazzjonali u 
internazzjonali, għar-responsabbiltajiet 
tagħha, fil-kaŜ ta' aëëidenti, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-passiāāieri, il-
bagalji, il-merkanzija, il-posta u terzi 
persuni. 

Mingħajr preāudizzju għar-regoli tal-
Unjoni rigward l-għajnuniet statali u 
f'konformità mal-Artikoli 93, 107 u 108 
tat-Trattat impriŜa ferrovjarja għandha tkun 
assigurata b’mod adegwat jew ikollha 
garanziji adegwati skont il-kondizzjonijiet 
tas-suq biex tkun koperta, skont l-liāi 
nazzjonali u internazzjonali, għar-
responsabbiltajiet tagħha, fil-kaŜ ta' 
aëëidenti, b'mod partikolari fir-rigward tal-
passiāāieri, il-bagalji, il-merkanzija, il-
posta u terzi persuni. Minkejja dan l-
obbligu, jistgħu jiāu kkunsidrati l-
ispeëifiëi u l-profil ta' riskju tat-tipi ta' 
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servizz differenti, b'mod partikolari 
operazzjonijiet ferrovjarji għal finijiet 
kulturali jew ta' patrimonju. 

Āustifikazzjoni 

Emenda fl-ewwel qari tal-Parlament b'modifika Ŝgħira biex tirrifletti n-negozjati li għadhom 
għaddejjin mal-Kunsill. 
 

Emenda  43 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

2. Mingħajr preāudizzju għall-kompetenzi 
tagħhom rigward l-ippjanar u l-
finanzjament tal-infrastruttura ferrovjarja, 
u għall-prinëipju baāitarju ta' annwalità, 
fejn applikabbli, l-Istati Membri għandhom 
jiŜguraw li ftehim kuntrattwali li jissodisfa 
l-prinëipji u l-parametri baŜiëi stabbiliti fl-
Anness V, jiāi konkluŜ bejn l-awtorità 
kompetenti u l-maniāer tal-infrastruttura li 
jkopri perjodu ta’ Ŝmien ta' mhux inqas 
minn tliet snin.  

2. Mingħajr preāudizzju għall-kompetenzi 
tagħhom rigward l-ippjanar u l-
finanzjament tal-infrastruttura ferrovjarja, 
u għall-prinëipju baāitarju ta' annwalità, 
fejn applikabbli, l-Istati Membri għandhom 
jiŜguraw li ftehim kuntrattwali li jissodisfa 
l-prinëipji u l-parametri baŜiëi stabbiliti fl-
Anness V, jiāi konkluŜ bejn l-awtorità 
kompetenti u l-maniāer tal-infrastruttura li 
jkopri perjodu ta’ Ŝmien ta' mhux inqas 
minn ħames snin. 

Āustifikazzjoni 

Din hija proposta ta’ kompromess tal-Kunsill aëëettata mill-PE. Il-Kunsill tbiegħed minn tul ta' 
Ŝmien minimu ta’ tliet snin għall-ftehim kuntrattwali. Tul ta' Ŝmien minimu ta’ ħames snin hija 
aëëettabbli peress li tagħti l-istabilità meħtieāa għas-settur ferrovjarju fir-rigward tal-iŜvilupp 
tal-infrastruttura ferrovjarja.  
 

Emenda  44 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
ftehimiet kuntrattwali fis-seħħ ... jiāu 
modifikati biex isiru konformi ma' din id-
Direttiva fil-waqt tat-tiādid tagħhom, jew 
mhux aktar tard minn... . 

L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
ftehimiet kuntrattwali fis-seħħ ... jiāu 
modifikati, jekk meħtieā, biex isiru 
konformi ma' din id-Direttiva fil-waqt tat-
tiādid tagħhom, jew mhux aktar tard 
minn... . 
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________________ ________________ 
* ĀU: Jekk jogħābok daħħal data tlett snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 

* ĀU: Jekk jogħābok daħħal data sentejn 
wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 

 

Emenda  45 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 30 – paragrafu 3 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw l-inëentivi msemmija fil-
paragrafu 1 permezz tal-ftehim 
kuntrattwali msemmi fil-paragrafu 2 jew 
permezz ta' miŜuri regolatorji jew permezz 
ta' kombinazzjoni ta' inëentivi biex 
jitnaqqsu l-ispejjeŜ fil-ftehim kuntrattwali 
u l-livell tal-piŜijiet permezz ta' miŜuri 
regolatorji. 

3. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw l-inëentivi msemmija fil-
paragrafu 1 permezz tal-ftehim 
kuntrattwali msemmi fil-paragrafu 2. 

 

Emenda  46 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 30 – paragrafu 4 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

4. Jekk Stat Membru jiddeëiedi li 
jimplimenta l-inëentivi imsemmija fil-
paragrafu 1 permezz ta' miŜuri 
regolatorji, dan għandu jkun ibbaŜat fuq 
analiŜi tat-tnaqqis fl-ispejjeŜ li jista' 
jinkiseb. Dan għandu jkun mingħajr 
preāudizzju għas-setgħat tal-korp 
regolatorju li jirrevedi l-piŜijiet imsemmija 
fl-Artikolu 56. 

imħassar 

 

Emenda  47 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 30 – paragrafu 8 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

8. Il-maniāers tal-infrastruttura għandhom 8. Il-maniāers tal-infrastruttura għandhom 
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jistabbilixxu metodu għat-tqassim tal-
ispejjeŜ . L-Istati Membri jistgħu jeħtieāu 
approvazzjoni minn qabel. Dak il-metodu 
għandu jiāi aāāornat minn Ŝmien għall-
ieħor abbaŜi tal-aħjar prattika 
internazzjonali. 

jistabbilixxu metodu għat-tqassim tal-
ispejjeŜ lill-kategoriji ta' servizzi differenti 
offruti lill-impriŜi ferrovjarji. 

Āustifikazzjoni 

Emenda li tirrifletti l-kompromess tal-Presidenza tal-Kunsill mressqa tul in-negozjati li 
għadhom għaddejjin. 
 

Emenda  48 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 31 – paragrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom jeħtieāu lill-
maniāer tal-infrastruttura li jipprovdi lill-
korp regolatorju l-informazzjoni kollha 
meħtieāa dwar l-imposti imponuti sabiex 
il-korp regolatorju jkun jista' jwettaq il-
funzjonijiet tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 
56. Il-maniāer tal-infrastruttura u l-operatur 
tal-faëilità tas-servizzi għandhom, f'dan ir-
rigward, ikunu jistgħu juru li l-imposti tal-
infrastruttura u tas-servizz fatturati fir-
realtà lill-impriŜa ferrovjarja skont l-
Artikoli 30 sa 37 jikkonformaw mal-
metodoloāija, mar-regoli u meta 
applikabbli, mal-iskali stipulati fid-
dikjarazzjoni dwar in-netwerk. 

2. L-Istati Membri għandhom jeħtieāu lill-
maniāer tal-infrastruttura li jipprovdi lill-
korp regolatorju l-informazzjoni kollha 
meħtieāa dwar l-imposti imponuti sabiex 
il-korp regolatorju jkun jista' jwettaq il-
funzjonijiet tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 
56. Il-maniāer tal-infrastruttura u l-operatur 
tal-faëilità tas-servizzi għandhom, f'dan ir-
rigward, ikunu jistgħu juru lill-impriŜi 
ferrovjarji, li l-imposti tal-infrastruttura u 
tas-servizz fatturati fir-realtà lill-impriŜa 
ferrovjarja skont l-Artikoli 30 sa 37 
jikkonformaw mal-metodoloāija, mar-
regoli u meta applikabbli, mal-iskali 
stipulati fid-dikjarazzjoni dwar in-netwerk. 

 

Emenda  49 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 31 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Qabel...*, il-Kummissjoni għandha tadotta 
miŜuri li jistabbilixxu l-metodoloāija għall-
kalkolu tal-ispejjeŜ imāarrba direttament 
bħala riŜultat tal-operat tal-ferrovija. Dawk 
l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu 
adottati f'konformità mal-proëedura ta' 

Qabel l-iskadenza għat-traspoŜizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 64(1), il-
Kummissjoni għandha tadotta miŜuri li 
jistabbilixxu l-metodoloāija għall-kalkolu 
tal-ispejjeŜ imāarrba direttament bħala 
riŜultat tal-operat tal-ferrovija. Dawk l-atti 
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eŜami msemmija fl-Artikolu 62(3). ddelegati għandhom jiāu adottati 
f’konformità mal-proëedura ta’ eŜami 
msemmija fl-Artikolu 60. 

–––––––––––––––––  

****    ĀU:U:U:U: Jekk jogħābok daħħal data 36 

xahar wara dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva. 

 

Āustifikazzjoni 

Il-PE jitlob li l-iŜvilupp tal-metodoloāija għall-kalkolu tal-ispejjeŜ diretti jsir permezz ta’ atti 
ddelegati.  
 

Emenda  50 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 31 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Il-maniāer tal-infrastruttura jista' jiddeëiedi 
li jadatta gradwalment għall-metodoloāija 
imsemmija fil-paragrafu 4 matul perijodu 
ta' mhux aktar minn ħames snin wara … 
* ĀU: Jekk jogħābok daħħal data 36 
xahar wara dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva. 

Il-maniāer tal-infrastruttura jista' jiddeëiedi 
li jadatta gradwalment għall-metodoloāija 
imsemmija fil-paragrafu 4 matul perijodu 
ta' mhux aktar minn sentejn wara d-data 
ta' skadenza għat-traspoŜizzjoni stabbilita 
fl-Artikolu 64(1).  

Āustifikazzjoni 

Sentejn huma meqjusa biŜŜejjed biex il-maniāer tal-infrastruttura jadatta għall-kalkolu l-ādid 
tal-ispejjeŜ diretti.  
 

Emenda  51 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

AbbaŜi tal-esperjenza miksuba minn 
maniāers tal-infrastruttura, impriŜi 
ferrovjarji, korpi regolatorji u awtoritajiet 
kompetenti, u r-rikonoxximent ta' skemi 
eŜistenti dwar id-divrenzjar tal-ħoss, il-
Kummissjoni tista' tadotta miŜuri ta' 

AbbaŜi tal-esperjenza miksuba minn 
maniāers tal-infrastruttura, impriŜi 
ferrovjarji, korpi regolatorji u awtoritajiet 
kompetenti, u r-rikonoxximent ta' skemi 
eŜistenti dwar id-divrenzjar tal-ħoss, il-
Kummissjoni għandha tadotta miŜuri ta' 



 

 
 PE491.970/ 25 

 MT 

implimentazzjoni li jistabbilixxu 
arranāamenti dettaljati li għandhom jiāu 
segwiti għall-applikazzjoni tal-imposti 
għall-ispejjeŜ tal-effetti tal-istorbju, inkluŜ 
id-durata tal-applikazzjoni tagħhom u tgħin 
id-divrenzjar tal-imposti fuq l-infrastruttura 
tieħu kont, fejn adatt, tas-sensittività taŜ-
Ŝona affettwata, b'mod partikolari f'termini 
tad-daqs tal-popolazzjoni affettwata, u l-
kompoŜizzjoni tal-ferrovija b'impatt fuq il-
livell tal-emissjonijiet ta' storbju. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu 
adottati f'konformità mal-proëedura ta' 
eŜami msemmija fl-Artikolu 62(3). 

implimentazzjoni li jistabbilixxu l-
modalitajiet li għandhom jiāu segwiti 
għall-applikazzjoni tal-imposti għall-
ispejjeŜ tal-effetti tal-istorbju, inkluŜ id-
durata tal-applikazzjoni tagħhom u tgħin 
id-divrenzjar tal-imposti fuq l-infrastruttura 
tieħu kont, fejn adatt, tas-sensittività taŜ-
Ŝona affettwata, b'mod partikolari f'termini 
tad-daqs tal-popolazzjoni affettwata, u l-
kompoŜizzjoni tal-ferrovija b'impatt fuq il-
livell tal-emissjonijiet ta' storbju. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu 
adottati f'konformità mal-proëedura ta' 
eŜami msemmija fl-Artikolu 62(3). 

 Dawn il-miŜuri ta' implimentazzjoni 
m’għandhomx jirriŜultaw f’distorsjoni 
Ŝejda tal-kompetizzjoni bejn l-impriŜi 
ferrovjarji u għandhom iqisu l-
kompetittività āenerali tas-settur 
ferrovjarju.  

 Kwalunkwe modifika tal-imposti tal-
infrastruttura minħabba n-nefqa għall-
effetti tal-istorbju għandha tappoāāja l-
adattament tal-vaguni bl-aktar bl-aktar 
teknoloāija ta' ibbrejkjar ekonomikament 
vijabbli, u bl-livell baxx ta' storbju 
disponibbli. 

 

Emenda  52 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

1. Sabiex ikun hemm irkupru sħiħ tal-
ispejjeŜ magħmula mill-maniāer tal-
infrastruttura, Stat Membru jista', jekk is-
suq jiflaħ għalihom, jimponi mark-ups fuq 
baŜi ta' prinëipji effiëjenti, trasparenti u 
nondiskriminatorji, waqt li jiggarantixxi l-
aħjar kompetittività b’mod partikolari tas-
servizzi ferrovjarji internazzjonali. Is-
sistema tat-tqegħid tal-imposti għandha 
tirrispetta Ŝ-Ŝidiet fil-produttività miksuba 
mill-impriŜi ferrovjarji. 

1. Sabiex ikun hemm irkupru sħiħ tal-
ispejjeŜ magħmula mill-maniāer tal-
infrastruttura, Stat Membru jista' 
jawtorizza lill-maniāer tal-infrastruttura, 
jekk is-suq jiflaħ għalihom, jimponi mark-
ups fuq baŜi ta' prinëipji effiëjenti, 
trasparenti u nondiskriminatorji, waqt li 
jiggarantixxi l-aħjar kompetittività tas-
setturi tas-suq ferrovjarju. Is-sistema tat-
tqegħid tal-imposti għandha tirrispetta Ŝ-
Ŝidiet fil-produttività miksuba mill-impriŜi 
ferrovjarji. 



 

 
 PE491.970/ 26 

 MT 

Āustifikazzjoni 

Emenda fl-ewwel qari tal-Parlament b'modifika Ŝgħira biex tirrifletti n-negozjati li għadhom 
għaddejjin mal-Kunsill. 
 

Emenda  53 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 6 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Il-lista ta' taqsimiet tas-suq għandha tiāi 
ppubblikata fid-dikjarazzjoni dwar in-
netwerk u għandha tiāi riveduta mill-inqas 
kull ħames snin. 

Il-lista ta' taqsimiet tas-suq għandha tiāi 
ppubblikata fid-dikjarazzjoni dwar in-
netwerk u għandha tiāi riveduta mill-inqas 
kull ħames snin. Il-korp regolatorju 
msemmi fl-Artikolu 55 għandu 
jikkontrolla tali intervista bi qbil mal-
Artikolu 56. 

Āustifikazzjoni 

Emenda fl-ewwel qari tal-Parlament b'modifika Ŝgħira biex tirrifletti n-negozjati li għadhom 
għaddejjin mal-Kunsill. 
 

Emenda  54 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 32 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

4. L-imposti tal-infrastruttura għandhom 
ikunu differenzjati biex jingħataw inëentivi 
għat-tagħmir ta' ferroviji bis-Sistema 
Ewropej għall-Kontroll tal-Ferroviji (l-
ETCS) konformi mal-verŜjoni adottata 
mill-Kummissjoni DeëiŜjoni 2008/386/KE 
u verŜjonijiet suëëessivi. 

4. L-imposti tal-infrastruttura għandhom 
ikunu differenzjati biex jingħataw 
inëentivi għat-tagħmir ta' ferroviji bis-
Sistema Ewropej għall-Kontroll tal-
Ferroviji (l-ETCS) konformi mal-verŜjoni 
adottata mill-Kummissjoni DeëiŜjoni 
2008/386/KE u verŜjonijiet suëëessivi. 
Dan id-divrenzjar m'għandux iwassal 
għal tibdil kumplessiv fid-dħul tal-
maniāer tal-infrastruttura. 

 Minkejja dan l-obbligu, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeëiedu li dan id-divrenzjar tal-
imposti ta' infrastruttura ma jkunx 
japplika għal-linji ferrovjarji speëifikati 
fid-DeëiŜjoni tal-Kummissoni 
2009/561/KE li fuqhom jistgħu jivvjaāāaw 
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biss ferroviji mgħammra bl-ETCS. 

 L-Istati Membri jistgħu jiddeëiedu li 
jestendu dan id-differenzjar għal linji 
ferrovjarji li mhumiex speëifikati fid-
DeëiŜjoni tal-Kummissjoni 2009/561/KE. 

 

Emenda  55 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 32 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

B'segwitu għal valutazzjoni tal-impatt, il-
Kummissjoni tista' tadotta miŜuri li 
jistabbilixxu l-arranāamenti dettaljati li 
għandhom jiāu segwiti għall-applikazzjoni 
tad-divrenzjar tal-imposta tal-infrastruttura, 
inkluŜ id-durata tal-applikazzjoni tagħha. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiāu adottati f'konformità mal-proëedura ta' 
eŜami msemmija fl-Artikolu 62(3). 

Qabel l-iskadenza għat-traspoŜizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 64(1) u b'segwitu 
għal valutazzjoni tal-impatt, il-
Kummissjoni għandha tadotta miŜuri ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu l-
modalitajiet li għandhom jiāu segwiti 
għall-applikazzjoni tad-divrenzjar tal-
imposta tal-infrastruttura biex ikun Ŝgurat 
li dan ma jwassalx għal nuqqas ta' dħul 
għall-maniāers tal-infrastruttura. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu 
adottati f'konformità mal-proëedura ta' 
eŜami msemmija fl-Artikolu 62(3). Dawn 
il-miŜuri m’għandhomx jirriŜultaw 
f’distorsjoni Ŝejda tal-kompetizzjoni bejn 
l-impriŜi ferrovjarji u għandhom iqisu l-
kompetittività āenerali tas-settur 
ferrovjarju. 

 

Emenda  56 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 36 – paragrafu 1  

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Il-maniāers tal-infrastruttura jistgħu 
jimponu piŜ għall-kapaëità allokata iŜda 
mhux uŜata. Dik l-imposta għandha 
tipprovdi inëentivi għall-uŜu effiëjenti tal-
kapaëità. Il-ħlasijiet għal din l-imposta 
għandhom isiru jew mill-applikant jew 
mill-impriŜa ferrovjarja maħtura skont l-
Artikolu 41(1). 

Il-maniāers tal-infrastruttura jistgħu 
jimponu piŜ għall-kapaëità allokata iŜda 
mhux uŜata. Din l-imposta għan-nuqqas 
ta' uŜu għandha tipprovdi inëentivi għall-
uŜu effiëjenti tal-kapaëità. Tali taxxa fuq l-
applikanti li kienu allokati mogħdija 
ferrovjarja għandha tkun mandatorja 
f'kaŜ tal-falliment regolari tagħhom 
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għall-uŜu ta' mogħdijiet ferrovjarji jew 
parti minnhom. Għall-impoŜizzjoni ta' din 
l-imposta, il-maniāers tal-infrastruttura 
għandhom jippubblikaw id-dikjarazzjoni 
tan-netwerk tagħhom il-kriterju għad-
determinazzjoni tan-nuqqas ta' uŜu. Il-
korp regolatorju msemmi fl-Artikolu 55 
għandu jikkontrolla tali intervista bi qbil 
mal-Artikolu 56. Il-ħlasijiet għal din l-
imposta għandhom isiru jew mill-applikant 
jew mill-impriŜa ferrovjarja maħtura skont 
l-Artikolu 41(1). 

Āustifikazzjoni 

Emenda li tirrifletti l-kompromess tal-Presidenza tal-Kunsill mressqa tul in-negozjati li 
għadhom għaddejjin. 
 

Emenda  57 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li r-
rappreŜentanti tal-maniāers tal-
infrastruttura li d-deëiŜjonijiet tal-
allokazzjoni tagħhom għandhom impatt 
fuq maniāers tal-infrastruttura oħrajn 
jingħaqdu sabiex tiāi kkoordinata l-
allokazzjoni ta', jew sabiex tiāi allokata l-
kapaëità tal-infrastruttura kollha rilevanti 
fuq livell internazzjonali, mingħajr 
preāudizzju għar-regoli speëifiëi miābura 
fil-liāi tal-Unjoni dwar in-netwerks 
orjentati lejn it-trasport tal-merkanzija bil-
ferrovija. RappreŜentati xierqa ta' maniāers 
tal-infrastruttura minn pajjiŜi terzi jistgħu 
jiāu assoëjati ma' dawn il-proëeduri. 

L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li r-
rappreŜentanti tal-maniāers tal-
infrastruttura li d-deëiŜjonijiet tal-
allokazzjoni tagħhom għandhom impatt 
fuq maniāers tal-infrastruttura oħrajn 
jingħaqdu sabiex tiāi kkoordinata l-
allokazzjoni ta', jew sabiex tiāi allokata l-
kapaëità tal-infrastruttura kollha rilevanti 
fuq livell internazzjonali, mingħajr 
preāudizzju għar-regoli speëifiëi miābura 
fil-liāi tal-Unjoni dwar in-netwerks 
orjentati lejn it-trasport tal-merkanzija bil-
ferrovija. Il-prinëipji u l-kriterji għall-
allokazzjoni tal-kapaëità stabbilit skont 
din il-kooperazzjoni għandu jiāi 
ppubblikat mill-maniāers tal-
infrastruttura fid-dikjarazzjoni tan-
netwerk tagħhom bi qbil mal-Anness VI, 
paragrafu 3. RappreŜentati xierqa ta' 
maniāers tal-infrastruttura minn 
pajjiŜi terzi jistgħu jiāu assoëjati ma' dawn 
il-proëeduri. 
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Āustifikazzjoni 

Emenda fl-ewwel qari tal-Parlament b'modifika Ŝgħira biex tirrifletti n-negozjati li għadhom 
għaddejjin mal-Kunsill. 
 

Emenda  58 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 47 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Sabiex jiāi ggarantit l-iŜvilupp ta' servizzi 
tat-trasport adegwati f’dan il-qafas, 
partikolarment biex jikkonformaw mar-
rekwiŜiti tas-servizz pubbliku jew biex jiāi 
promoss l-iŜvilupp tat-trasport tal-
merkanzija bil-ferrovija, l-Istati Membri 
jistgħu jieħdu kull miŜura meħtieāa, 
b’kundizzjonijiet nondiskriminatorji, biex 
jiŜguraw li dawn is-servizzi jingħataw 
prijorità meta tiāi allokata l-kapaëità tal-
infrastruttura. 

Sabiex jiāi ggarantit l-iŜvilupp ta' servizzi 
tat-trasport adegwati f’dan il-qafas, 
partikolarment biex jikkonformaw mar-
rekwiŜiti tas-servizz pubbliku jew biex jiāi 
promoss l-iŜvilupp tat-trasport tal-
merkanzija bil-ferrovija nazzjonali u 
internazzjonali, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu kull miŜura meħtieāa, 
b’kundizzjonijiet nondiskriminatorji, biex 
jiŜguraw li dawn is-servizzi jingħataw 
prijorità meta tiāi allokata l-kapaëità tal-
infrastruttura. 

Āustifikazzjoni 

Emenda fl-ewwel qari tal-Parlament b'modifika Ŝgħira biex tirrifletti n-negozjati li għadhom 
għaddejjin mal-Kunsill. 
 

Emenda  59 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 4a (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

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

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 
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Emenda  60 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

3. Huma għandhom, b'mod partikolari 
jiŜguraw li l-persuni inkarigati mid-
deëiŜjonijiet li għandhom jittieħdu mill-
korp regolatorju skont l-Artikolu 56, 
bħall-membri tal-bord eŜekuttiv tiegħu, 
fejn rilevanti, jaāixxu b'mod indipendenti 
minn kwalunkwe interess tas-suq relatat 
mas-settur ferrovjarju, u għaldaqstant ma 
għandu jkollhom l-ebda relazzjoni ta’ 
interess jew kummerëjali ma' kwalunkwe 
impriŜa jew entità regolata, u ma jfittxux 
jew jirëievu struzzjonijiet minn 
kwalunkwe gvern jew entità pubblika jew 
privata oħra fit-twettiq tal-funzjonijiet tal-
korp regolatorju.  

3. Il-president u l-bord governattiv tal-
korp regolatorju għas-settur ferrovjarju 
għandhom jinħatru mill-parlament 
nazzjonali, jew minn parlament 
kompetenti ieħor, għal terminu fiss u li 
jiāāedded skont regoli ëari li 
jiggarantixxu l-indipendenza. Huma 
għandhom jintgħaŜlu minn fost persuni li 
jafu u għandhom esperjenza fir-
regolamentazzjoni tas-settur ferrovjarju, 
jew jafu u għandhom esperjenza fir-
regolamentazzjoni ta' setturi oħrajn, u 
preferibbilment minn fost persuni li ma 
għandhom ebda poŜizzjoni jew 
responsabbiltà professjonali, relazzjoni ta' 
interess jew ta' negozju, direttament jew 
indirettament, mal-impriŜi jew l-entitajiet 
regolati għal perjodu ta' mhux anqas 
minn sentejn jew kwalunkwe perjodu 
itwal iddefinit skont id-dritt nazzjonali 
qabel il-ħatra tagħhom u matul il-mandat 
tagħhom. Huma għandhom jiddikjaraw 
dan permezz ta' dikjarazzjoni tal-interessi 
adegwata. Wara dan il-mandat huma ma 
għandu jkollhom l-ebda poŜizzjoni jew 
responsabbiltà professjonali, l-ebda 
relazzjoni ta' interess jew kummerëjali 
ma' kwalunkwe impriŜa jew entità 
regolata għal perjodu ta' mhux anqas 
minn sentejn jew kwalunkwe perjodu 
itwal iddefinit skont id-dritt nazzjonali. 
Huma għandu jkollhom awtorità sħiħa 
fuq ir-reklutaāā u l-immaniāājar tal-
persunal tal-korp regolatorju. Huma 
għandhom jaāixxu b’mod kompletament 
indipendenti u fl-ebda ëirkostanza ma 
jistgħu jiāu affettwati mill-istuzzjonijiet 
minn impriŜa tal-gvern jew inkella minn 
impriŜa privata jew pubblika. 
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Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 
 

Emenda  61 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Il-persuni inkarigati mid-deëiŜjonijiet li 
għandhom jittieħdu mill-korp regolatorju 
skont l-Artikolu 56 għandu jkollhom 
awtorità sħiħa fuq ir-reklutaāā u l-
immaniāājar tal-persunal tal-korp 
regolatorju. 

Huma għandu jkollhom awtorità sħiħa fuq 
ir-reklutaāā u l-immaniāājar tal-persunal 
tal-korp regolatorju. 

Āustifikazzjoni 

Emenda li terāa' tistabbilixxi t-test mill-proposta oriāinali tal-Kummissjoni. 
 

Emenda  62 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 Il-korp regolatorju għandu wkoll 
jikkoopera mill-qrib mal-awtorità 
nazzjonali tas-sikurezza skont it-tifsira 
tad-Direttiva 2008/57/KE, u l-awtorità tal-
ħruā tal-liëenzji skont it-tifsira tad-
Direttiva preŜenti. 

 L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
dawn l-awtoritajiet b’mod konāunt 
jiŜviluppaw qafas għall-qsim tat-tagħrif u 
għall-kooperazzjoni bil-ħsieb li jiāu 
pprevenuti effetti avversi fuq il-
kompetizzjoni jew is-sikurezza fis-suq 
ferrovjarju. Dan il-qafas għandu jinkludi 
mekkaniŜmu biex il-korp regolatorju 
jipprovdi lill-awtoritajiet nazzjonali tas-
sikurezza u tal-ħruā tal-liëenzji 
rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti 
dwar kwestjonijiet li jistgħu jolqtu l-
kompetizzjoni fis-suq ferrovjarju u biex l-
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awtorità nazzjonali tas-sikurezza tipprovdi 
lill-korp regolatorju u lill-awtorità tal-
ħruā tal-liëenzji rakkomandazzjonijiet 
mhux vinkolanti dwar kwestjonijiet li 
jistgħu jolqtu s-sikurezza. 

 Mingħajr ħsara għall-indipendenza ta' 
kull waħda mill-awtoritajiet fil-qasam tal-
kompetenzi rispettivi tagħhom, l-awtorità 
relevanti għandha teŜamina kwalunkwe 
tali rakkomandazzjoni u tagħti 
āustifikazzjonijiet jekk ikollha l-ħsieb li 
titbiegħed minn dawn ir-
rakkomandazzjonijiet qabel ma tadotta d-
deëiŜjonijiet tagħha. 

Āustifikazzjoni 

Il-proposta ta’ kompromess tal-PE hija bbaŜata fuq il-proposta ta’ kompromess tal-Kunsill. 
 

Emenda  63 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 56 – paragrafu 4 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

4. Il-korp regolatorju għandu jkollu l-
kapaëità organizzattiva meħtieāa biex ikun 
jista’ jwettaq il-funzjonijiet tiegħu. 

4. Il-korp regolatorju għandu jkollu l-
kapaëità organizzattiva meħtieāa f’dawk li 
huma riŜorsi umani u materjali, li 
għandha tkun proporzjonata skont l-
importanza tas-settur ferrovjarju fl-Istat 
Membru. 

Āustifikazzjoni 

Din hija proposta ta’ kompromess tal-presidenza li hija aëëettata mill-PE. 

Emenda  64 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 56 – paragrafu 5a (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 5a. Il-korp regolatorju għandu 
regolarment, u fi kwalunkwe kaŜ tal-inqas 
kull sentejn, jikkonsulta r-rappreŜentanti 
tal-utenti tas-servizzi tat-trasport 
ferrovjarju tal-merkanzija u tal-
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passiāāieri, biex iqisu l-fehmiet tagħhom 
dwar is-suq ferrovjarju. 

Āustifikazzjoni 

Din hija proposta ta’ kompromess tal-presidenza li hija aëëettata mill-PE. 
 
 

Emenda  65 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 56 – paragrafu 5b (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 5b. Il-korp regolatorju għandu 
jikkomunika lill-Kummissjoni kwalunkwe 
lment marbuta ma' deëiŜjoni minn korp 
regolatorju relatat mal-paragrafi 1 sa 3b. 
Fi Ŝmien āimagħtejn wara li jasal l-
ilment, il-Kummissjoni għandha, jekk 
ikun neëessarju, titlob modifiki tad-
deëiŜjoni sabiex tiggarantixxi l-
kumpatibbiltà mad-dritt tal-Unjoni. Il-
korp regolatorju għandu jimmodifika d-
deëiŜjoni tiegħu waqt li jqis il-modifiki 
mitluba mill-Kummissjoni. 

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 
 

Emenda  66 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 56 – paragrafu 6 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

6. Il-korp regolatorju għandu jkollu s-
setgħa jitlob l-informazzjoni rilevanti 
mingħand il-maniāer tal-infrastruttura, l-
applikanti u kull parti terza fl-Istat Membru 
kkonëernat.  

6. Fl-eŜerëizzju tal-kompiti kollha tiegħu, 
il-korp regolatorju għandu jkollu s-setgħa 
jitlob l-informazzjoni rilevanti mingħand 
il-maniāer tal-infrastruttura, l-applikanti u 
kull parti terza fl-Istat Membru kkonëernat.  

L-informazzjoni mitluba għandha tingħata 
mingħajr dewmien. Il-bord regolatorju 
għandu jkun jista’ jinforzja talbiet bħal 
dawn bis-sanzjonijiet xierqa, inkluŜ 

L-informazzjoni mitluba għandha tingħata 
mingħajr dewmien u fi kwalunkwe kaŜ fi 
Ŝmien perjodu stabbilit mill-korp 
regolatorju li m’għandux jaqbeŜ tul ta’ 
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permezz tal-multi. L-informazzjoni li 
għandha tingħata lill-korp regolatorju 
tinkludi d-data kollha li l-korp regolatorju 
jkun jeħtieā fil-qafas tal-funzjoni tiegħu ta' 
appell u tal-funzjoni tiegħu tal-monitoraāā 
tal-kompetizzjoni fis-swieq tas-servizzi 
ferrovjarji skont il-paragrafu 2. Din 
tinkludi data li hija meħtieāa għall-
iskopijiet ta' statistika u ta' osservazzjoni 
tas-suq. 

xahar. Il-bord regolatorju għandu jkun 
jista’ jinforzja talbiet bħal dawn bis-
sanzjonijiet xierqa, inkluŜ permezz tal-
multi. L-informazzjoni li għandha tingħata 
lill-korp regolatorju tinkludi d-data kollha 
li l-korp regolatorju jkun jeħtieā fil-qafas 
tal-funzjoni tiegħu ta' appell u tal-funzjoni 
tiegħu tal-monitoraāā tal-kompetizzjoni 
fis-swieq tas-servizzi ferrovjarji skont il-
paragrafu 2. Din tinkludi data li hija 
meħtieāa għall-iskopijiet ta' statistika u ta' 
osservazzjoni tas-suq. 

Āustifikazzjoni 

Din hija proposta ta' kompromess dwar il-proëedura tal-ilmenti li l-korp regolatorju jrid 
isegwi, trid titqies f’rabta mat-tibdiliet proposti għall-Artikolu 56.7. 
 

Emenda  67 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 56 – paragrafu 7 – subparagrafu 1  

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

7. Il-korp regolatorju għandu jiddeëiedi fuq 
kull ilment u jieħu azzjoni biex jirrimedja 
s-sitwazzjoni fi Ŝmien massimu ta' 
xahrejn minn meta jirëievi l-informazzjoni 
kollha. 

7. Il-korp regolatorju għandu jikkunsidra 
kull ilment u, kif jixraq, għandu jitlob 
tagħrif relevanti u jagħti bidu għal 
konsultazzjonijiet mal-partijiet relevanti 
kollha, fi Ŝmien xahar minn meta jkun 
irëieva l-ilment. Huwa għandu jiddeëiedi 
dwar kwalunkwe ilment li jista’ jsir, jieħu 
azzjoni biex jirrimedja s-sitwazzjoni u 
jgħarraf lill-partijiet relevanti bid-
deëiŜjoni raāunata tiegħu fi Ŝmien 
determinat minn qabel u raāonevoli u, fi 
kwalunkwe kaŜ, fi Ŝmien sitt āimgħat 
minn meta jirëievi l-informazzjoni kollha 

Mingħajr preāudizzju għall-poteri tal-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali 
għall-iŜgurar tal-kompetizzjoni fis-swieq 
tas-servizz ferrovjarju l-korp regolatorju 
għandu fejn adatt jiddeëiedi fuq l-
inizjattiva tiegħu stess dwar miŜuri xierqa 
biex jitranāaw Ŝviluppi mhux mixtieqa 
f’dawn is-swieq, b’mod partikolari 
b’referenza għall-punti (a) sa (g) tal-
paragrafu 1. 

Mingħajr preāudizzju għall-poteri tal-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali 
għall-iŜgurar tal-kompetizzjoni fis-swieq 
tas-servizz ferrovjarju l-korp regolatorju 
għandu, fejn adatt, jiddeëiedi fuq l-
inizjattiva tiegħu stess dwar miŜuri xierqa 
biex jitranāaw id-diskriminazzjonijiet ta’ 
kontra l-applikanti, id-distorsjonijiet tas-
swieq u kwalunkwe Ŝviluppi mhux 
mixtieqa oħra f’dawn is-swieq, b’mod 
partikolari b’referenza għall-punti (a) sa (g) 
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tal-paragrafu 1. 

Āustifikazzjoni 

Din hija proposta ta’ kompromess tal-presidenza li hija appoāājata mir-rapporteur. 
 

Emenda  68 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 57 – paragrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

1. Il-korpi regolatorji għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni dwar 
xogħolhom u l-prinëipji tat-teħid tad-
deëiŜjonijiet u l-prattika u għandhom 
jikkooperaw xort’oħra għall-iskop tal-
koordinazzjoni tat-teħid tad-deëiŜjonijiet 
tagħhom mal-Unjoni kollha. Għal dan il-
għan għandhom jaħdmu flimkien f’grupp 
ta’ ħidma li jiltaqa’ f’intervalli regolari 
Biex tkun Ŝgurata kooperazzjoni attiva 
bejn il-korpi regolatorji adatti, il-
Kummissjoni għandha tappoāāahom f’din 
il-ħidma.  

1. Il-korpi regolatorji għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni dwar 
xogħolhom u l-prinëipji tat-teħid tad-
deëiŜjonijiet u l-prattika u għandhom 
jikkooperaw xort’oħra għall-iskop tal-
koordinazzjoni tat-teħid tad-deëiŜjonijiet 
tagħhom mal-Unjoni kollha. Għal dan il-
għan għandhom jipparteëipaw u jaħdmu 
flimkien f’netwerk li jiltaqa’ f’intervalli 
regolari. Il-Kummissjoni għandha tkun 
membru, tikkoordina u tappoāāja l-ħidma 
tan-netwerk u tagħmel 
rakkomandazzjonijiet lin-netwerk, skont 
kif jixraq. Hija għandha tiŜgura 
kooperazzjoni attiva tal-korpi regolatorji 
adatti. 

Āustifikazzjoni 

Din hija proposta ta' kompromess tal-Presidenza li āiet modifikata aktar (tħassir ta’: mhux 
vinkolanti). 
 

Emenda  69 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 57 – paragrafu 1a (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 1a. Suāāett għar-regoli dwar il-protezzjoni 
tas-dejta stipulati fid-Direttiva 95/46 u r-
Regolament 45/2001, il-Kummissjoni 
għandha tappoāāa l-iskambju ta' 
informazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, 
fost il-membri tan-netwerk, possibiliment 
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permezz ta' għoddod elettroniëi, bir-rispett 
tal-kunfidenzjalità tas-sigrieti 
kummerëjali fornuti mill-intrapriŜi 
rilevanti. 

 

Emenda  70 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 57 – paragrafu 3 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

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

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

 

Emenda  71 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 57 – paragrafu 6a (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 6a. Fuq talba ta’ korp regolatorju, il-
Kummissjoni tista’ tipparteëipa fl-
attivitajiet elenkati taħt il-paragrafu 2 sa 6 
għall-fini li tiāi ffaëilitata l-kooperazzjoni 
tal-korp regolatorju kif hemm spjegat fil-
qosor fil-paragrafi msemmija hawn fuq. 

Āustifikazzjoni 

Din hija proposta ta' kompromess tal-Kunsill aëëettata mill-PE peress li tqis emenda simili 
magħmula mill-PE fl-ewwel qari. 
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Emenda  72 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 57 – paragrafu 7 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

7. Il-korpi regolatorji għandhom 
jiŜviluppaw prinëipji u prattiki komuni 
għat-teħid tad-deëiŜjonijiet li għandhom is-
setgħa jieħdu skont din id-Direttiva. 
AbbaŜi tal-esperjenza tal-korpi regolatorji 
u tal-attivitajiet tal-grupp ta' ħidma 
msemmi fil-paragrafu 1, u jekk meħtieā 
tiāi Ŝgurata kooperazzjoni effiëjenti tal-
korpi regolatorji, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta miŜuri li jistipulaw prinëipji u 
prattiki komuni bħal dawn. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu adottati 
f'konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 62(3). 

7. Il-korpi regolatorji għandhom 
jiŜviluppaw prinëipji u prattiki komuni 
għat-teħid tad-deëiŜjonijiet li għandhom is-
setgħa jieħdu skont din id-Direttiva. 
AbbaŜi tal-esperjenza tal-korpi regolatorji 
u tal-attivitajiet tan-netwerk imsemmi fil-
paragrafu 1, u jekk meħtieā tiāi Ŝgurata 
kooperazzjoni effiëjenti tal-korpi 
regolatorji, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
miŜuri li jistipulaw prinëipji u prattiki 
komuni bħal dawn. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu adottati 
f'konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 62(3). 

 

Emenda  73 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 60 – paragrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 20, 35 (3), 43 (2) u 56(11) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' ħames snin minn … Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
rigward id-delega tas-setgħa sa mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-
perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa 
għandha tiāi estiŜa b'mod taëitu għal 
perjodi ta' tul identiku, dment li l-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux tali estensjoni sa mhux aktar tard 
minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perjodu. 

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli ... għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin 
minn … Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport rigward id-delega tas-setgħa sa 
mhux aktar tard minn disa' xhur qabel ma 
jintemm il-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tiāi estiŜa b'mod 
taëitu għal perjodi ta' tul identiku, dment li 
l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux tali estensjoni sa mhux aktar tard 
minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perjodu. 

Āustifikazzjoni 

L-Artikoli msemmija f'dan il-paragrafu għadhom qegħdin jiāu nnegozjati. 
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Emenda  74 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 60 – paragrafu 3 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

3. Il-delega ta' setgħat imsemmija fl-
Artikoli 20, 35 (3), 43 (2) u 56 (11) tista' 
tiāi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
DeëiŜjoni ta’ revoka għandha āāib fi 
tmiemha d-delega tas-setgħa speëifikata 
f'din id-deëiŜjoni. Din għandha tidħol fil-
jum ta' wara l-pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni 
f’Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f'data ulterjuri stipulata minnha. Din 
m'għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat diāà fis-seħħ. 

3. Id-delega tas-setgħat msemmija fl-
Artikoli ... tista' tiāi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. DeëiŜjoni ta’ revoka 
għandha āāib fi tmiemha d-delega tas-
setgħa speëifikata f'din id-deëiŜjoni. Din 
għandha tidħol fil-jum ta' wara l-
pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni f’Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
ulterjuri stipulata minnha. Din m'għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat diāà fis-seħħ. 

Āustifikazzjoni 

L-Artikoli msemmija f'dan il-paragrafu għadhom qegħdin jiāu nnegozjati. 
 

Emenda  75 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 60 – paragrafu 5 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 20, 
35 (3), 43 (2) u 56 (11) għandu jidħol fis-
seħħ biss jekk ma tkun āiet espressa ebda 
oāāezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi Ŝmien xahrejn min-notifika 
ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak 
il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw lill-
Kummissjoni li mhux ser joāāezzjonaw. 
Dak il-perjodu għandu jiāi estiŜ b'xahrejn 
fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill. 

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli ... 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
āiet espressa ebda oāāezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
Ŝmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn li huma infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhux ser joāāezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiāi estiŜ b'xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

Āustifikazzjoni 

L-Artikoli msemmija f'dan il-paragrafu għadhom qegħdin jiāu nnegozjati. 
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Emenda  76 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 61 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Fuq it-talba ta’ Stat Membru jew fuq l-
inizjattiva tagħha stess il-Kummissjoni 
għandha teŜamina miŜuri speëifiëi adottati 
mill-awtoritajiet nazzjonali b'rabta mal-
applikazzjoni tad-dispoŜizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva, rigward il-kondizzjonijiet ta' 
aëëess għall-infrastruttura u s-servizzi 
ferrovjarji, il-liëenzjar tal-impriŜi 
ferrovjarji, it-tqegħid ta' imposti għall-
infrastruttura u l-allokazzjoni tal-kapaëità 
fi Ŝmien 12 -il xahar mill-adozzjoni ta' 
dawk il-miŜuri. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeëiedi skont il-proëedura msemmija fl-
Artikolu 62(2) jekk il-miŜura relatata tistax 
tibqa’ tiāi applikata fi Ŝmien erba' 
xhur minn meta tirëievi din it-talba. 

Fuq it-talba ta’ Stat Membru, ta' korp 
regolatorju jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess il-Kummissjoni għandha teŜamina 
miŜuri speëifiëi adottati mill-awtoritajiet 
nazzjonali b'rabta mal-applikazzjoni tad-
dispoŜizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, 
rigward il-kondizzjonijiet ta' aëëess għall-
infrastruttura u s-servizzi ferrovjarji, il-
liëenzjar tal-impriŜi ferrovjarji, it-tqegħid 
ta' imposti għall-infrastruttura u l-
allokazzjoni tal-kapaëità fi Ŝmien 12 -il 
xahar mill-adozzjoni ta' dawk il-miŜuri. Il-
Kummissjoni għandha tiddeëiedi skont il-
proëedura msemmija fl-Artikolu 62(2) jekk 
il-miŜura relatata tistax tibqa’ tiāi applikata 
fi Ŝmien erba' xhur minn meta tirëievi din 
it-talba. 

Emenda  77 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 62 – paragrafu 3 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

3. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. Meta l-
kumitat ma jagħti ebda opinjoni, il-
Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-
abbozz ta' att ta' implimentazzjoni. 

3. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. 

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 
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Emenda  78 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 63 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diëembru 2012, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soëjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reājuni rapport dwar l-
implimentazzjoni tal-Kapitolu II. 

Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diëembru 2012, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soëjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reājuni rapport dwar l-
implimentazzjoni tal-Kapitolu II. 

Dan ir-rapport għandu wkoll jivvaluta l-
iŜvilupp tas-suq inkluŜ l-istat ta’ 
preparazzjoni ta’ ftuħ akbar tas-suq 
ferrovjarju. Fir-rapport tagħha l-
Kummissjoni għandha tanalizza wkoll il-
mudelli differenti għall-organizzazzjoni ta’ 
dan is-suq u l-impatt ta’ din id-Direttiva 
fuq il-kuntratti ta’ servizz pubbliku u l-
finanzjament tagħhom. Meta tagħmel dan, 
il-Kummissjoni għandha tqis l-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1370/2007 u d-differenzi intrinsiëi 
bejn l-Istati Membri (id-densità tan-
netwerks, in-numru ta’ passiāāieri, id-
distanza medja tal-vjaāāar). Fir-rapport 
tagħha l-Kummissjoni għandha, jekk ikun 
xieraq, tipproponi miŜuri leāislattivi 
kumplimentari sabiex tiffaëilita 
kwalunkwe ftuħ bħal dan, u għandha 
tivvaluta l-impatt ta’ kwalunkwe miŜuri 
bħal dawn. 

Dan ir-rapport għandu wkoll jivvaluta l-
iŜvilupp tas-suq inkluŜ l-istat ta’ 
preparazzjoni ta’ ftuħ akbar tas-suq 
ferrovjarju. Fir-rapport tagħha l-
Kummissjoni għandha tanalizza wkoll il-
mudelli differenti għall-organizzazzjoni ta’ 
dan is-suq u l-impatt ta’ din id-Direttiva 
fuq il-kuntratti ta’ servizz pubbliku u l-
finanzjament tagħhom. Meta tagħmel dan, 
il-Kummissjoni għandha tqis l-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1370/2007 u d-differenzi intrinsiëi 
bejn l-Istati Membri (id-densità tan-
netwerks, in-numru ta’ passiāāieri, id-
distanza medja tal-vjaāāar). Il-
Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, 
tipproponi miŜuri leāislattivi b'rabta mal-
ftuħ tas-suq tal-passiāāieri bil-ferrovija 
domestiëi u tiŜviluppa kundizzjonijiet 
adegwati biex jiŜguraw aëëess non-
diskriminatorju għall-infrastruttura, il-
bini fuq rekwiŜiti ta' separazzjoni eŜistenti 
bejn il-āestjoni tal-infrastruttura u l-
operazzjonijiet ta' trasport u għandha 
tivvaluta l-impatt ta’ kwalunkwe miŜuri 
bħal dawn. 

Emenda  79 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 63a (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 Artikolu 63a 
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Korp Regolatorju Ewropew 

 Fid-dawl tal-esperjenza miksuba permezz 
tan-netwerk tal-korpi regolatorji, il-
Kummissjoni għandha sa mhux aktar tard 
minn sena wara l-iskadenza għat-
traspoŜizzjoni ta' din id-Direttiva, tressaq 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reājuni rapport dwar il-
kooperazzjoni bejn il-korpi regolatorji. Il-
Kummissjoni għandha tipproponi miŜuri 
kumpimentari biex tiŜgura sorveljanza 
regolatorja aktar integrata tas-suq 
Ferrovjarju Ewropew speëjalment għall-
funzjonijiet ta' superviŜjoni u arbitraāā 
b'mod partikolari għas-servizzi 
internazzjonali. Għal dan il-għan, 
għandhom jitqiesu ukoll il-miŜuri 
leāiŜlattivi jekk ikun il-kaŜ. 

Emenda  80 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 64 – paragrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liāijiet, ir-regolamenti u d-
dispoŜizzjonijiet amministrattivi meħtieāa 
biex jikkonformaw ma din id-Direttiva ... 
inkluŜ fir-rigward tal-konformità minn 
impriŜi, operaturi, applikanti, awtoritajiet u 
entitajiet oħra kkonëernati sa … Huma 
għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispoŜizzjonijiet. 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liāijiet, ir-regolamenti u d-
dispoŜizzjonijiet amministrattivi meħtieāa 
biex jikkonformaw ma din id-Direttiva ... 
inkluŜ fir-rigward tal-konformità minn 
impriŜi, operaturi, applikanti, awtoritajiet u 
entitajiet oħra kkonëernati sa … Huma 
għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispoŜizzjonijiet. 

________________ ________________ 
* ĀU: Jekk jogħābok daħħal data 36 xahar 
wara dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 

* ĀU: Jekk jogħābok daħħal data 12 xahar 
wara dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tieħu post it-test preëedenti tal-PE imma ŜŜomm l-iskadenza ta’ 12-il xahar għat-
traspoŜizzjoni li l-PE jinsisti fuqha.  
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Emenda  81 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

L-Artikolu 55(1) għandu japplika minn … imħassar 

______________  
*OJ: Jekk jogħābok daħħal data 60 xahar 
mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva Q 

 

Āustifikazzjoni 

Emenda tal-Kunsill li ma tirriflettix l-fehma tal-Parlament. 
 

Emenda  82 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Anness I - inëiŜ 6 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

Mezzi ta' aëëess għall-passiāāieri u l-
merkanzija, inkluŜ l-aëëess bit-triq; 

Mezzi ta' aëëess għall-passiāāieri u l-
merkanzija, inkluŜ l-aëëess għal min ikun 
bil-mixi u bit-triq; 

Āustifikazzjoni 

Emenda fl-ewwel qari tal-Parlament b'modifika Ŝgħira biex tirrifletti n-negozjati li għadhom 
għaddejjin mal-Kunsill. 
 

Emenda  83 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Anness II – paragrafu 2 – punt a 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(a) stazzjonijiet tal-passiāāieri, il-bini 
tagħhom u faëilitajiet oħrajn, inkluŜi wiri 
ta' informazzjoni dwar l-ivvjaāāar u post 
għal servizzi relatati mal-biljetti; 

(a) stazzjonijiet tal-passiāāieri, il-bini 
tagħhom u faëilitajiet oħrajn, inkluŜi wiri 
ta' informazzjoni dwar l-ivvjaāāar u post 
adegwat għal servizzi relatati mal-biljetti; 

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 



 

 
 PE491.970/ 43 

 MT 

 

Emenda  84 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Anness II – paragrafu 2 – punt e 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(e) faëilitajiet ta' manutenzjoni bl-
eëëezzjoni ta' servizzi ta' manutenzjoni 
tqal ipprovduti fil-faëilitajiet ta' 
manutenzjoni ddedikati esklussivament 
għal tipi speëifiëi ta' materjal ferrovjarju, u 
faëilitajiet tekniëi oħrajn, inkluŜi faëilitajiet 
għat-tindif u l-ħasil; 

(e) faëilitajiet ta' manutenzjoni bl-
eëëezzjoni ta' faëilitajiet ta' manutenzjoni 
ddedikati għal ferroviji b'veloëità għolja 
jew għal tipi speëifiëi ta' materjal 
ferrovjarju li jirrikjedi faëilitajiet speëifiëi; 

 (ea) manutenzjoni u faëilitajiet tekniëi 
oħrajn inkluŜi faëilitajiet għat-tindif u l-
ħasil ; 

Emenda  85 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Anness II – paragrafu 3 – punt a 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(a) kurrent tat-trazzjoni, mill-imposti għall-
uŜu tat-tagħmir għall-provvista tal-
elettriku; 

(a) kurrent tat-trazzjoni, mill-imposti għall-
uŜu tat-tagħmir għall-provvista tal-elettriku 
mingħajr preāudizzju għall-
implimentazzjoni tad-Direttiva 
2009/72/KE; 

Emenda  86 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Anness II – paragrafu 3 – punt aa (ādid) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

 (aa) kundizzjonijiet u prezzijiet għall-uŜu 
tal-provvista tal-elettriku u tal-linji tat-
traŜmissjoni li għandhom ikunu āusti 
għall-operaturi kollha; 

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 
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Emenda  87 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Anness V – paragrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

1. l-ambitu tal-ftehim fir-rigward tal-
infrastruttura u l-faëilitajiet tas-servizz, 
strutturat skont l-Anness III. Għandu jkopri 
l-aspetti kollha tal-iŜvilupp tal-
infrastruttura, inkluŜi l-manutenzjoni u t-
tiādid tal-infrastruttura li diāà qed 
titħaddem. 

1. l-ambitu tal-ftehim fir-rigward tal-
infrastruttura u l-faëilitajiet tas-servizz, 
strutturat skont l-Anness III. Għandu jkopri 
l-aspetti kollha tal-iŜvilupp tal-
infrastruttura, inkluŜi l-manutenzjoni u t-
tiādid tal-infrastruttura li diāà qed 
titħaddem. Fejn xieraq, il-bini ta' 
infrastruttura ādida tista' ukoll tkun 
kopruta. 

Āustifikazzjoni 

Emenda mill-ewwel qari tal-Parlament. 
 

Emenda  88 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Anness V – paragrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

2. l-istruttura tal-ħlasijiet jew fondi allokati 
lis-servizzi tal-infrastruttura mniŜŜlin fl-
Anness II, għall-manutenzjoni, u għat-
trattar tax-xogħol pendenti ta’ 
manutenzjoni; 

2. l-istruttura tal-ħlasijiet jew fondi allokati 
lis-servizzi tal-infrastruttura mniŜŜlin fl-
Anness II, għall-manutenzjoni u tiādid, u 
għat-trattar tax-xogħol pendenti ta’ 
manutenzjoni u ta' tiādid; Fejn xieraq, l-
istruttura ta' ħlasijiet jew tal-fondi 
allokati għall-infrastruttura l-ādida tista' 
ukoll tkun koperta ; 

Emenda  89 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Anness V – paragrafu 5 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

5. l-inëentivi imsemmija fl-Artikolu 30(1), 
bl-eëëezzjoni ta' dawk l-inëentivi 
implimentati permezz ta' miŜuri 
regolatorji f'konformità mal-Artikolu 
30(3);  

5. l-inëentivi skont l-Artikolu 30(1); 
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Āustifikazzjoni 

Emenda li terāa' tistabbilixxi t-test mill-proposta oriāinali tal-Kummissjoni. 
 

Emenda  90 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Anness V – paragrafu 8 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

8. ir-regoli biex jiāi ttrattat it-tfixkil kbir 
tat-tħaddim tas-servizzi u s-sitwazzjonijiet 
ta' emerāenza, inkluŜi pjanijiet ta' 
kontināenza u fil-kaŜ ta’ terminazzjoni 
bikrija, u l-informazzjoni tal-utenti; 

8. ir-regoli biex jiāi ttrattat it-tfixkil kbir 
tat-tħaddim tas-servizzi u s-sitwazzjonijiet 
ta' emerāenza, inkluŜi pjanijiet ta' 
kontināenza u fil-kaŜ ta’ terminazzjoni 
bikrija, u l-informazzjoni f'waqtha tal-
utenti; 

Āustifikazzjoni 

Emenda fl-ewwel qari tal-Parlament b'modifika Ŝgħira biex tirrifletti n-negozjati li għadhom 
għaddejjin mal-Kunsill. 
 
 


