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22.3.2019 A8-0205/317

Emenda 317
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 -1
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa

Test fis-seħħ Emenda

-1 fl-Artikolu 3, il-punt (aa) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa "Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa

(aa) vetturi jew kombinazzjonijiet ta' 
vetturi b'massa permissibbli massima li ma 
taqbiżx 7,5 tunnellati li jintużaw għat-
trasport ta' materjal, tagħmir jew 
makkinarju għall-użu tas-sewwieq matul 
xogħlu, u li jintużaw biss f'raġġ ta' 100 km 
mill-bażi tal-impriża u bil-kundizzjoni li s-
sewqan tal-vettura ma tkunx l-attività 
ewlenija tas-sewwieq;

(aa) vetturi jew kombinazzjonijiet ta' 
vetturi b'massa permissibbli massima li ma 
taqbiżx 7,5 tunnellati li jintużaw għat-
trasport ta' materjal, tagħmir jew 
makkinarju għall-użu tas-sewwieq matul 
xogħlu, jew waqt il-konsenja ta' 
merkanzija li nħadmet bl-artiġjanat fl-
impriża li timpjega lix-xufier u li jintużaw 
biss f'raġġ ta' 150 km mill-bażi tal-impriża 
u bil-kundizzjoni li s-sewqan tal-vettura ma 
tkunx l-attività ewlenija tas-sewwieq;"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
20150302&qid=1529948424671&from=MT)
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MT Magħquda fid-diversità MT

22.3.2019 A8-0205/318

Emenda 318
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 6 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

(2a) fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 
jinbidel b'dan li ġej:

3. It-total tal-ħin akkumulat tas-sewqan 
matul kull ġimagħtejn konsekuttivi ma 
għandux jeċċedi 90 siegħa.

"3. It-total tal-ħin akkumulat tas-sewqan 
matul kull erba' ġimgħat konsekuttivi ma 
għandux jeċċedi 180 siegħa."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=mt)
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22.3.2019 A8-0205/319

Emenda 319
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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
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MT Magħquda fid-diversità MT

22.3.2019 A8-0205/320

Emenda 320
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 – parti introduttorja – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-paragrafu 6, jiżdied il-punt li 
ġej:
"(ba) perjodu wieħed regolari ta' mistrieħ 
fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u tliet 
perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 
ta' mill-inqas 24 siegħa."

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/321

Emenda 321
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Għall-finijiet tal-punt (b) u (ba), il-perjodi 
mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandhom 
jiġu kkumpensati b'perjodu ta' mistrieħ 
ekwivalenti meħud f'daqqa qabel tmiem ir-
raba' ġimgħa ta' wara l-ġimgħa 
inkwistjoni.

Or. en
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MT Magħquda fid-diversità MT

22.3.2019 A8-0205/322

Emenda 322
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6 a – parti introduttorja

Test fis-seħħ Emenda

(aa) fl-Artikolu 8(6a), il-parti 
introduttorja tinbidel b'dan li ġej:

6a.B'deroga mill-paragrafu 6, sewwieq li 
jkun qed iwettaq servizz wieħed 
okkażjonali ta' trasport internazzjonali tal-
passiġġieri, kif definit fir-Regolament (KE) 
Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar 
regoli komuni għall-aċċess għas-suq 
internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-
xarabank, jista' jipposponi l-perjodu ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa b'sa 12-il perjodu 
konsekuttiv ta' 24 siegħa wara perjodu 
regolari preċedenti ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa, kemm-il darba:

"6a. B'deroga mill-paragrafu 6, sewwieq li 
jkun qed iwettaq servizz wieħed 
okkażjonali ta' trasport tal-passiġġieri, kif 
definit fir-Regolament (KE) 
Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar 
regoli komuni għall-aċċess għas-suq 
internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-
xarabank, jista' jipposponi l-perjodu ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa b'sa 12-il perjodu 
konsekuttiv ta' 24 siegħa wara perjodu 
regolari preċedenti ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa, kemm-il darba:

Or. en

((http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)



AM\1180611MT.docx PE621.703v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

22.3.2019 A8-0205/323

Emenda 323
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 ab (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6 a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Fl-Artikolu 8, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"6aa. B'deroga mill-Artikolu 8(2) u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 8(6), xufier li 
jkun involut f'okkażjoni waħda ta' 
trasport tal-passiġġieri, kif definit fir-
Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni 
għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-
servizzi tal-kowċ u x-xarabank, jista' 
jipposponi, l-aktar darbtejn fil-ġimgħa, il-
ħin ta' mistrieħ ta' kuljum b'siegħa, 
dment li l-perjodu ta' mistrieħ ta' kuljum 
li jkun ħa wara l-użu tad-deroga jdum 
mill-inqas disa' sigħat u li s-sikurezza fit-
toroq ma tiġix ipperikolata b'dan."

Or. en
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MT Magħquda fid-diversità MT

22.3.2019 A8-0205/324

Emenda 324
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 ac (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6 a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) Fl-Artikolu 8, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"6ab. Sakemm is-sikurezza fit-toroq ma 
tiġix ipperikolata, xufier li jkun qiegħed 
iwettaq trasport okkażjonali ta' darba tal-
passiġġieri, kif definit fir-Regolament 
(KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni 
għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-
servizzi tal-kowċ u x-xarabank, jista' jieħu 
perjodu regolari ta' mistrieħ kuljum 
maqsum fi tliet perjodi li għandhom 
jikkonsistu tal-inqas: f'perjodu mhux 
interrott ta' siegħa, f'perjodu mhux 
interrott ta' sagħtejn u perjodu mhux 
interrott ta' disa' sigħat. Dawn il-perjodi 
jistgħu jitqassmu fi kwalunkwe ordni, 
ħlief għal żewġ perjodi ta' disa' sigħat 
konsekuttivi minn jum għall-ieħor.

Or. en
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MT Magħquda fid-diversità MT

22.3.2019 A8-0205/325

Emenda 325
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 
jkun marbut ma' perjodu ta' mistrieħ ieħor 
ta' mill-inqas disa' sigħat;

Or. en
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MT Magħquda fid-diversità MT

22.3.2019 A8-0205/326

Emenda 326
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 8 a

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 jistgħu 
jittieħdu f'vettura, jekk il-vettura tkun 
mgħammra b'faċilitajiet tal-irqad xierqa 
għal kull xufier u tkun ipparkjata f'żona 
adegwata għall-parkeġġ.
Inkella, dawn il-perjodi ta' mistrieħ 
għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni 
xierqa, b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji 
adattati, u bi spazji adegwati għall-
parkeġġ għall-utenti kummerċjali tat-
toroq b'livell adegwat ta' sikurezza;

Ir-rekwiżit li jittieħdu dawn il-perjodi ta' 
mistrieħ barra mill-vettura (it-tieni 
subparagrafu) m'għandhomx japplikaw 
sakemm il-Linji Gwida TEN-T riveduti 
tal-20131a, li jipprevedu spazju adegwat 
għall-parkeġġ għal madwar kull 100 km 
għall-utenti kummerċjali tat-toroq b'livell 
adegwat ta' sikurezza u sigurtà, ma 
jkunux ġew implimentati mill-Istati 
Membri.
Il-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi 
lill-Istati Membri jibnu spazju għall-
parkeġġ b'livell adegwat ta' sikurezza u 
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sigurtà, u għandhom jissorveljaw 
regolarment l-għadd ta' żoni għall-
parkeġġ fl-Istati Membri.
_________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-
Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-
Ewropew tat-trasport u li jħassar id-
Deċiżjoni Nru 661/2010/UE.

Or. en


