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Emenda 2
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-
triq
(2017/0121(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 12

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(12) Meta xufier ikun involut 
f'operazzjoni tat-trasport ikkombinata, in-
natura tas-servizz ipprovdut matul il-parti 
inizjali jew finali tal-vjaġġ hija marbuta 
mill-qrib mal-Istat Membru ta' stabbiliment 
jekk dik il-parti tal-vjaġġ waħidha tkun 
operazzjoni ta' trasport bilaterali. 
B'kuntrast, meta l-operazzjoni ta' trasport 
f'dik il-parti tal-vjaġġ titwettaq fl-Istat 
Membru ospitanti jew bħala operazzjoni 
ta' trasport internazzjonali mhux 
bilaterali, hemm konnessjoni suffiċjenti 
mat-territorju ta' Stat Membru ospitanti u 
għalhekk jenħtieġ li r-regoli dwar l-
istazzjonar japplikaw.

(12) Meta xufier ikun involut 
f'operazzjoni tat-trasport ikkombinata, in-
natura tas-servizz ipprovdut matul il-parti 
inizjali jew finali tal-vjaġġ hija marbuta 
mill-qrib mal-Istat Membru ta' stabbiliment 
jekk dik il-parti tal-vjaġġ waħidha tkun 
operazzjoni ta' trasport bilaterali.
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Emenda 3
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-
triq
(2017/0121(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 14a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(14a) Jenħtieġ li r-regoli speċjali previsti 
f'din id-Direttiva, flimkien mal-
istazzjonamenti bbażati fuq kuntratt ta' 
servizz, ikopru wkoll stazzjonamenti għal 
stabbiliment jew impriża fi ħdan l-istess 
grupp, koperti mill-Artikolu 1(3), punt (b) 
tad-Direttiva 96/71/KE. Dik id-
dispożizzjoni tkopri ħafna sitwazzjonijiet 
differenti, li se jintlaqtu b'mod differenti 
mid-dispożizzjonijiet speċjali f'din id-
Direttiva li jiddistingwu bejn tipi differenti 
ta' operazzjoni tat-trasport. Meta x-xufier 
jiġi stazzjonat għal stabbiliment jew 
impriża fi Stat Membru ieħor għal żmien 
itwal jew iwettaq operazzjonijiet ta' 
trasport b'mod ġenerali għal tali 
stabbiliment jew impriża, m'hemmx bżonn 
ta' dispożizzjonijiet speċjali, u x-xufier 
għandu jitqies li hu stazzjonat skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/71/KE. 
Madankollu, meta xufier kopert bl-
Artikolu 1(3), punt (b) tad-
Direttiva 96/71/KE jwettaq operazzjonijiet 
tat-trasport li jixbħu operazzjonijiet ta' 
trasport bilaterali mingħajr ma jkun 
soġġett għal kuntratt tat-trasport, ix-
xufier m'għandux jitqies li hu stazzjonat.
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Emenda 4
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-
triq
(2017/0121(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 15

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(15) L-operaturi tal-Unjoni qed iħabbtu 
wiċċhom ma' kompetizzjoni li qiegħda 
dejjem tikber minn operaturi bbażati 
f'pajjiżi terzi. Għalhekk huwa tal-akbar 
importanza li jiġi żgurat li l-operaturi tal-
Unjoni ma' jbatux minn diskriminazzjoni. 
Skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 
96/71/KE, l-impriżi stabbiliti fi Stat li 
mhux membru m'għandhomx jingħataw 
trattamenti aktar favorevoli minn impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru. Jenħtieġ li dan il-
prinċipju japplika wkoll fir-rigward ta' 
regoli speċifiċi dwar l-istazzjonar previsti 
f'dik id-Direttiva. Jenħtieġ, b'mod 
partikolari, li japplika meta operaturi ta' 
pajjiżi terzi jwettqu operazzjonijiet ta' 
trasport skont ftehimiet bilaterali jew 
multilaterali li jagħtu aċċess għas-suq tal-
Unjoni.

(15) L-operaturi tal-Unjoni qed iħabbtu 
wiċċhom ma' kompetizzjoni li qiegħda 
dejjem tikber minn operaturi bbażati 
f'pajjiżi terzi. Għalhekk huwa tal-akbar 
importanza li jiġi żgurat li l-operaturi tal-
Unjoni ma jbatux minn diskriminazzjoni. 
Skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 
96/71/KE, l-impriżi stabbiliti fi Stat li 
mhux membru m'għandhomx jingħataw 
trattamenti aktar favorevoli minn impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru. Jenħtieġ li dan il-
prinċipju japplika wkoll fir-rigward ta' 
regoli speċifiċi dwar l-istazzjonar previsti 
f'dik id-Direttiva. Għalhekk, filwaqt li 
jitqies il-fatt li l-Unjoni diġà eżerċitat il-
kompetenza tagħha u adottat regoli 
speċifiċi komuni dwar l-istazzjonar tax-
xufiera, hija għandha tibda negozjati mal-
pajjiżi terzi rilevanti bl-għan li jiġu 
applikati regoli ekwivalenti għal dawk 
stabbiliti f'din id-Direttiva.
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Emenda 5
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-
triq
(2017/0121(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Dawn ir-regoli speċifiċi japplikaw 
għax-xufiera impjegati minn intrapriżi 
stabbiliti fi Stat Membru li jieħdu l-miżura 
transnazzjonali msemmija fil-punt (a) tal-
Artikolu 1(3) tad-Direttiva 96/71/KE.

2. Dawn ir-regoli speċifiċi għandhom 
japplikaw għax-xufiera impjegati minn 
intrapriżi stabbiliti fi Stat membru li jieħu 
waħda mill-miżuri transnazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 1(3), punti (a) u (b), 
tad-Direttiva 96/71/KE.

Xufier impjegat ma' impriżi stabbiliti fi 
Stat Membru li jieħu l-miżuri 
transnazzjonali msemmija fl-
Artikolu 1(3), punt (b) tad-
Direttiva 96/71/KE m'għandux jitqies 
bħala stazzjonat għall-fini tad-
Direttiva 96/71/KE meta jwettaq 
operazzjoni tat-trasport għal min iħaddmu 
li tikkonsisti:
(a) fiċ-ċaqliq ta' merkanzija mill-Istat 
Membru ta' stabbiliment ta' min iħaddmu 
lejn stabbiliment jew impriża li 
jappartjenu lill-grupp fi Stat Membru 
ieħor;
(b) fiċ-ċaqliq ta' merkanzija minn tali 
stabbiliment jew impriża li jappartjenu 
lill-grupp lejn l-Istat Membru ta' 
stabbiliment ta' min iħaddmu; jew
(c) fi vjaġġ mingħajr tagħbija b'rabta 
mal-operazzjonijiet tat-trasport 
imsemmija fil-punti (a) u (b).
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Emenda 6
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-
triq
(2017/0121(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għall-fini ta' din id-Direttiva, operazzjoni 
ta' trasport bilaterali fir-rigward ta' 
merkanzija tfisser il-moviment ta' 
merkanzija, abbażi ta' kuntratt ta' trasport, 
mill-Istat Membru ta' stabbiliment, kif 
definit fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament 
(KE) Nru 1071/2009, lejn Stat Membru 
ieħor jew lejn pajjiż terz, jew minn Stat 
Membru ieħor jew pajjiż terz lejn l-Istat 
Membru ta' stabbiliment.

Għall-fini ta' din id-Direttiva, operazzjoni 
ta' trasport bilaterali fir-rigward ta' 
merkanzija tfisser il-moviment ta' 
merkanzija, abbażi ta' nota ta' konsenja, 
mill-Istat Membru ta' stabbiliment, kif 
definit fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament 
(KE) Nru 1071/2009, lejn Stat Membru 
ieħor jew lejn pajjiż terz, jew minn Stat 
Membru ieħor jew pajjiż terz lejn l-Istat 
Membru ta' stabbiliment.
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Emenda 7
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-
triq
(2017/0121(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

F'operazzjoni ta' trasport bilaterali, l-Istat 
Membru ta' stabbiliment għandu jkun jew 
il-post ta' oriġini fejn il-merkanzija 
trasportata tkun tgħabbiet jew inkella l-
post ta' destinazzjoni fejn il-merkanzija 
tkun se tinħatt. Barra minn hekk, 
operazzjoni ta' trasport bilaterali tista' 
tinvolvi l-ġbir tal-merkanzija f'punt ta' 
tagħbija wieħed jew iktar sal-konsenja 
finali tagħhom f'punt ta' konsenja wieħed 
jew iktar.
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Emenda 8
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-
triq
(2017/0121(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Minn ... [18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva], li hija d-data li 
minnha x-xufiera huma meħtieġa, skont 
l-Artikolu 34(7) tar-Regolament (UE) 
Nru 165/2014, jirreġistraw manwalment 
id-data dwar il-qsim tal-fruntieri, l-Istati 
Membri għandhom japplikaw l-eżenzjoni 
għall-operazzjonijiet ta' trasport bilaterali 
fir-rigward tal-merkanzija stabbilita fl-
ewwel u t-tieni subparagrafi ta' dan il-
paragrafu anki meta, minbarra li jwettaq 
operazzjoni ta' trasport bilaterali, ix-
xufier iwettaq attività waħda ta' tagħbija 
u/jew ħatt fl-Istati Membri jew pajjiżi terzi 
li x-xufier jgħaddi minnhom, dment li x-
xufier ma jgħabbix merkanzija u jħottha 
fl-istess Stat Membru.

imħassar

Or. en
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Emenda 9
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-
triq
(2017/0121(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Meta operazzjoni ta' trasport bilaterali li 
tibda mill-Istat Membru ta' stabbiliment u 
li matulha ma tkun twettqet ebda attività 
addizzjonali tkun segwita minn 
operazzjoni ta' trasport bilaterali lejn l-
Istat Membru ta' stabbiliment, l-eżenzjoni 
għal attivitajiet addizzjonali stabbilita fit-
tielet subparagrafu għandha tapplika għal 
massimu ta' żewġ attivitajiet addizzjonali 
ta' tagħbija u/jew ħatt, skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fit-tielet 
subparagrafu.

imħassar

Or. en
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Emenda 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-
triq
(2017/0121(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Barra minn hekk, bħala deroga, xufier 
m'għandux jitqies bħala stazzjonat għall-
fini tad-Direttiva 96/71/KE meta jwettaq 
sa tliet operazzjonijiet ta' trasport 
transkummerċjali, meta dawn l-
operazzjonijiet jitwettqu matul jew wara 
operazzjoni ta' trasport bilaterali 'l ġewwa 
mill-Istat Membru ta' stabbiliment jew 
matul operazzjoni ta' trasport bilaterali 'l 
barra lejn l-Istat Membru ta' stabbiliment.

Or. en



AM\1209124MT.docx PE647.697v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

1.7.2020 A9-0114/11

Emenda 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-
triq
(2017/0121(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 3 – subparagrafu 3b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għall-fini ta' din id-Direttiva, operazzjoni 
transkummerċjali hija ċ-ċaqliq ta' 
merkanzija, abbażi ta' nota ta' konsenja, 
bejn żewġ Stati Membri differenti li 
mhumiex l-Istat Membru ta' stabbiliment, 
kif definit fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament 
(KE) Nru 1071/2009. Barra minn hekk, 
operazzjoni ta' trasport transkummerċjali 
tista' tinvolvi l-ġbir tal-merkanzija f'punt 
ta' tagħbija wieħed jew iktar sal-konsenja 
finali tagħha, f'punt ta' konsenja wieħed 
jew iktar.
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