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26.6.2018 A8-0205/90 

Emenda  90 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 4 – punt r 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(r) "trasport mhux kummerċjali" tfisser 

kull trasport bit-triq, għajr trasport f'isem 

ħaddieħor jew għall-kont proprju, li għalih 

ma tingħata ebda remunerazzjoni u li ma 

joħloq ebda dħul. 

(r) "trasport mhux kummerċjali" tfisser 

kull trasport tal-passiġġieri jew tal-

merkanzija bit-triq, għajr trasport f'isem 

ħaddieħor jew għall-kont proprju, li għalih 

ma tingħata ebda remunerazzjoni diretta 

jew indiretta u li b'mod dirett jew indirett 

ma joħloq ebda dħul. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni hija ċċarata aktar, filwaqt li tqis mudelli kummerċjali ġodda. 



 

AM\1157427MT.docx  PE621.703v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

26.6.2018 A8-0205/91 

Emenda  91 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 4 – punt ra (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt li ġej: 

 "(ra) "id-dar" tfisser ir-residenza 

rreġistrata tas-sewwieq fi Stat Membru." 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/92 

Emenda  92 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 4 – punt rb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2b) fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt li ġej: 

 "(rb) "vettura kummerċjali ħafifa" 

tfisser vettura użata għat-trasport tal-

merkanzija u li għandha massa massima 

mgħobbija permissibbli, inkluż kull karru 

jew semi-karru, li ma taqbiżx it-3,5 

tunnellati." 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/93 

Emenda  93 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Xufier li jwettaq multimanning jista' 

jiddeċiedi li jieħu pawża ta' 45 minuta 

f'vettura li tkun qed tiġi misjuqa minn 

xufier ieħor, diment li x-xufier li jkun qed 

jieħu l-pawża ma jkunx qed jassisti lix-

xufier li jkun qed isuq il-vettura. 

Xufier li jwettaq multimanning jista' 

jiddeċiedi li jieħu pawża ta' 45 minuta 

f'vettura li tkun qed tiġi misjuqa minn 

xufier ieħor, diment li x-xufier li jkun qed 

jieħu l-pawża ma jkunx qed jassisti lix-

xufier li jkun qed isuq il-vettura.  

 Għat-trasport bit-triq tal-passiġġieri, ix-

xufier jista' jagħżel li jieħu pawża ta' mill-

inqas 30 minuta li tiġi segwita minn 

pawża ta' mill-inqas 15-il minuta, kull 

waħda mqassma fuq il-perjodu b'tali mod 

li tikkonforma mal-ewwel paragrafu. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xufiera li jġorru l-passiġġieri għandhom ikollhom aktar flessibbiltà biex jieħdu pawżi 

sabiex jadattawhom għall-ħtiġijiet tal-passiġġieri mingħajr ma jiġu estiżi l-ħinijiet tas-

sewqan jew jitnaqqsu l-ħinijiet ta' mistrieħ u l-pawżi. 
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26.6.2018 A8-0205/94 

Emenda  94 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) fil-paragrafu 6, l-ewwel 

subparagrafu jinbidel b'dan li ġej: 

imħassar 

"6. Fi kwalunkwe erba' ġimgħat 

konsekuttivi, xufier għandu jieħu minn 

tal-inqas: 

 

(a) erba' perjodi ta' mistrieħ regolari 

fil-ġimgħa, jew 

 

(b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

ta' mill-inqas 24 siegħa. 

 

Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

għandhom jiġu kkumpensati b'perjodu ta' 

mistrieħ ekwivalenti meħud f'daqqa qabel 

tmiem it-tielet ġimgħa ta' wara l-ġimgħa 

inkwistjoni. 

 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/95 

Emenda  95 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

meħud bħala kumpens għal perjodu 

mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandu 

jittieħed eżatt qabel jew wara perjodu 

regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-

inqas 45 siegħa.; 

7. Kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

meħud bħala kumpens għal perjodu 

mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandu 

jittieħed qabel jew bħala estensjoni ta' 

perjodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' 

mill-inqas 45 siegħa bħala perjodu wieħed 

ta' mistrieħ kontinwu. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/96 

Emenda  96 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma 

għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn 

għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni 

xierqa, b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji 

adattati; 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma 

għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn 

għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni ta' 

kwalità u li tilqa' kemm in-nisa kif ukoll l-

irġiel, barra mill-kabina, b'faċilitajiet tal-

irqad u sanitarji adattati għax-xufier: 

(a) imħallsa jew ipprovduti mill-

impjegatur, jew 

(a) imħallsa jew ipprovduti mill-

impjegatur, jew 

(b) fid-dar jew f'post privat ieħor 

magħżul mix-xufier.  

(b) fid-dar jew f'post privat ieħor 

magħżul mix-xufier.  

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/97 

Emenda  97 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet 

ġimgħat konsekuttivi; 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew f'post ieħor tal-

għażla tagħhom f'kull perjodu ta' tliet 

ġimgħat konsekuttivi. Ix-xufier għandu 

jinforma lill-impriża tat-trasport bil-

miktub qabel tali perjodu ta' mistrieħ, 

jekk dan ikun se jittieħed f'post li 

mhuwiex id-dar tax-xufier. Meta xufier 

jiddeċiedi li jqatta' il-ħin tal-mistrieħ 

f'daru, l-impriża tat-trasport għandha 

tipprovdilu l-mezzi finanzjarji jew prattiċi 

biex jerġa' lura lejn daru. It-tul ta' żmien 

tal-vjaġġ ta' ritorn ta' xufier m'għandux 

jitqies għall-finijiet tal-kalkolu tat-tul tal-

ħin tal-mistrieħ. Fejn xufier jagħżel li 

jqatta l-ħin ta' mistrieħ f'post barra minn 

daru, l-impriża m'għandhiex tnaqqas l-

ispejjeż tal-ivvjaġġar mill-intitolament tas-

sewwieq għall-indennizzi tal-ivvjaġġar. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/98 

Emenda  98 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ca (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 8c. Sa ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament], u kull sentejn minn 

hemm' il quddiem, l-Istati Membri 

għandhom jippreżentaw rapport lill-

Kummissjoni dwar id-disponibbiltà ta' 

faċilitajiet xierqa ta' mistrieħ għax-

xufiera u faċilitajiet ta' parkeġġ siguri fit-

territorju tagħhom. Il-Kummissjoni 

għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni 

li jistabbilixxu forma komuni għar-

rapporti biennali tal-Istati Membr.  Dawk 

l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura konsultattiva 

msemmija fl-Artikolu 24(2). 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/99 

Emenda  99 

Marita Ulvskog 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. B'deroga mill-Artikolu 8, meta 

xufier jakkumpanja vettura li tkun qed tiġi 

ttrasportata fuq lanċa jew fuq ferrovija, u 

jieħu perjodu regolari ta' mistrieħ ta' 

kuljum jew perjodu mnaqqas ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa, dak il-perjodu jista' jiġi 

interrott mhux aktar minn darbtejn minn 

attivitajiet oħra li flimkien ma għandhomx 

jammontaw għal iktar minn siegħa. Matul 

il-perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum 

jew il-perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-

ġimgħa x-xufier għandu jkollu għad-

dispoizzjoni tiegħu aċċess għal sodda jew 

couchette. 

1. B'deroga mill-Artikolu 8, meta 

xufier jakkumpanja vettura li tkun qed tiġi 

ttrasportata fuq lanċa jew fuq ferrovija, u 

jieħu perjodu regolari ta' mistrieħ ta' 

kuljum jew perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa, 

dak il-perjodu jista' jiġi interrott mhux 

aktar minn darbtejn minn attivitajiet oħra li 

flimkien ma għandhomx jammontaw għal 

iktar minn siegħa. Matul il-perijodu 

regolari ta' mistrieħ ta' kuljum jew il-

perijodi ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa x-

xufier għandu jkollu għad-dispożizzjoni 

tiegħu aċċess għal sodda jew couchette. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

B'deroga mill-Artikolu 8, meta xufier jakkumpanja vettura li tkun qed tiġi ttrasportata fuq 

lanċa jew fuq ferrovija, u jieħu perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum jew perjodu ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa, dak il-perjodu jista' jiġi interrott mhux aktar minn darbtejn minn 

attivitajiet oħra li flimkien ma għandhomx jammontaw għal iktar minn siegħa. Matul il-

perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum jew il-perjodi ta' mistrieħ fil-ġimgħa x-xufier għandu 

jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu aċċess għal sodda jew couchette. 
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