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att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. Il-
partijiet imħassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa korsiva u 
grassa t-test il-ġdid u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bilħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-
Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-
trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-
infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012  
(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (05112/1/2020 – C9-
0106/2020),

– wara li kkunsidra l-opinjoni motivata ppreżentata mis-Senat tar-Repubblika tal-Polonja, 
fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
18 ta' Jannar 20181,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-1 ta' Frar 20182,

_ wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni (COM(2020)0151),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari3 dwar il-proposta tal-Kummissjoni 
ppreżentata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0278), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-
Artikolu 74(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 67 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu (A9-0114/2020),

1. Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

1 ĠU C 197, 8.6.2018, p. 45. 
2 ĠU C 176, 23.5.2018, p. 57.
3 Testi adottati tal-4.4.2019, P8_TA(2019)0339.
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2. Jinnota li l-att qed jiġi adottat f'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma l-att, flimkien mal-President tal-
Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

4. Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att, wara li jkun ġie 
vverifikat li l-proċeduri ntemmu kif imiss, u biex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-
Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-att f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Is-suq tat-trasport internazzjonali bit-triq  

Fis-settur tat-trasport bit-triq, ir-regoli soċjali tal-Unjoni għandhom jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-politika għat-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera, filwaqt li 
jiżguraw kompetizzjoni ġusta bejn il-kumpaniji tat-trasport bit-triq u jtejbu s-sikurezza stradali 
għall-utenti kollha tat-toroq. 

Ir-regoli soċjali ewlenin li japplikaw għat-trasport bit-triq jinkludu dispożizzjonijiet dwar l-
organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol tax-xufiera stabbilit fid-Direttiva 2002/15/KE4, rekwiżiti 
minimi għall-infurzar stabbiliti fid-Direttiva 2006/22/KE, regoli dwar il-ħinijiet tas-sewqan, il-
pawżi u l-perjodi ta' mistrieħ skont ir-Regolament (KE) Nru 561/20065 u dispożizzjonijiet dwar 
l-istazzjonar tal-ħaddiema stabbiliti fid-Direttiva 96/71/KE6 u fid-Direttiva 2014/67/UE7 dwar 
l-infurzar. Dawn l-atti legali huma parti minn sforz usa' dirett lejn it-titjib tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol tax-xufiera, l-iżgurar ta' kompetizzjoni ġusta bejn l-operaturi u t-titjib tas-sikurezza 
fit-toroq Ewropej, kif ukoll l-iżgurar ta' bilanċ bejn il-protezzjoni soċjali tax-xufiera u l-libertà 
tal-operaturi li jipprovdu servizzi transfruntiera.  

2. Il-proposta tal-Kummissjoni 

Fil-31 ta' Mejju 2017, il-Kummissjoni adottat "Pakkett dwar il-Mobbiltà I" bil-għan li tiżgura 
kompetizzjoni ġusta, tissimplifika r-regoli eżistenti, tippreserva s-suq intern tal-UE u tiżgura d-
drittijiet tal-ħaddiema f'dan is-settur. Bħala parti minn dan l-ewwel Pakkett dwar il-Mobbiltà, 
il-Kummissjoni pproponiet li tistabbilixxi regoli speċifiċi għall-istazzjonar fit-trasport bit-triq. 

L-għanijiet tal-proposta tal-Kummissjoni huma li tiġi żgurata applikazzjoni proporzjonata u 
adatta għall-iskop tar-regoli tal-istazzjonar, li jittejjeb l-infurzar, u li l-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-Istati Membri ssir aktar strutturata u effiċjenti. 

3. Negozjati interistituzzjonali

Wara l-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari fl-4 ta' April 2019, in-negozjati 
interistituzzjonali (bl-għan li jintlaħaq ftehim bikri fit-tieni qari) seħħew minn Ottubru sa 
Diċembru 2019 taħt il-Presidenza Finlandiża tal-Kunsill. Wara erba' sessjonijiet ta' trilogi, xi 
wħud minnhom b'mod konġunt, it-tim tan-negozjati tal-Parlament laħaq qbil proviżorju mal-
Presidenza tal-Kunsill waqt l-aħħar trilogu li beda fil-11 ta' Diċembru 2019.

It-test tal-ftehim tressaq quddiem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (TRAN) u ġie 
kkonfermat fil-21 ta' Jannar 2020. Abbażi tal-approvazzjoni tal-Kumitat, il-President tal-
Kumitat TRAN, fl-ittra tagħha lill-President tal-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti 
(COREPER I), qalet li kienet se tirrakkomanda lill-Plenarja tapprova l-pożizzjoni tal-Kunsill 
fl-ewwel qari mingħajr emendi, sakemm din tkun konformi mal-ftehim li ntlaħaq bejn iż-żewġ 
istituzzjonijiet. Wara verifika ġuridika-lingwistika, il-Kunsill fis-7 ta' April 2020 (permezz ta' 

4 ĠU L 80, 23.3.2002.p. 35
5 ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1
6 ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1
7 ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11
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proċedura bil-miktub) adotta formalment il-pożizzjoni tiegħu skont il-ftehim proviżorju.

4. Elementi prinċipali tal-ftehim

Il-qbil ġenerali li l-Parlament laħaq mal-Kunsill kompla saħħaħ il-proposta sabiex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet bilanċjati għal kompetizzjoni ġusta u infurzar rigoruż. B'mod partikolari, 
inkiseb dan li ġej:

Eżenzjonijiet mis-sistema tal-istazzjonar għal ħaddiema involuti fit-trasport internazzjonali bit-
triq 

L-elementi ewlenin tal-ftehim jittrattaw l-introduzzjoni ta' eżenzjoni mir-regoli ġenerali dwar 
l-istazzjonar minħabba l-livell għoli ta' mobbiltà, u l-kamp ta' applikazzjoni ta' dik l-eżenzjoni. 

L-eżenzjonijiet mir-regoli dwar l-istazzjonar jittrattaw b'mod partikolari "operazzjonijiet ta' 
trasport bilaterali" kemm fit-trasport tal-merkanzija kif ukoll tal-passiġġieri, u jinvolvu 
flessibbiltà limitata ħafna għal waqfiet addizzjonali relatati mat-trasport.  Barra minn hekk, 
huwa kjarifikat li t-trasport internazzjonali fi tranżitu mit-territorju ta' Stat Membru ma 
jikkostitwix sitwazzjoni ta' stazzjonar. Saru wkoll kjarifiki għat-trasport ikkombinat. 
Operazzjonijiet oħra tat-trasport, inklużi operazzjonijiet ta' kabotaġġ, jikkostitwixxu 
sitwazzjonijiet ta' stazzjonar. 

Minkejja li l-Kunsill ippropona li jestendi aktar l-eżenzjoni għall-operazzjonijiet għall-kont 
proprju, il-Parlament irnexxielu jiddefendi l-limitazzjoni tal-eżenzjonijiet għal sitwazzjoni fejn 
jeżisti kuntratt ta' servizzi bejn l-impjegatur li jibgħat lix-xufier u parti li topera fl-Istat Membru 
ospitanti.

Barra minn hekk, huwa kjarifikat li l-preżenzi interrotti ta' xufier fi Stat Membru ospitanti ma 
jikkostitwixxux sitwazzjoni ta' stazzjonar fit-tul.

Operaturi minn pajjiżi terzi

Il-Kunsill aċċetta l-fehma tal-Parlament dwar operaturi minn pajjiżi terzi biex jiżgura li t-tisħiħ 
tar-regoli dwar l-istazzjonar għax-xufiera tal-UE m'għandux iwassal għal vantaġġ kompetittiv 
għal operaturi minn pajjiżi terzi li jkollhom aċċess għas-suq tat-trasport bit-triq tal-UE. 

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. 
Ġie kkonfermat li l-prinċipju għandu japplika wkoll fir-rigward tar-regoli speċifiċi dwar l-
istazzjonar tax-xufiera. Barra minn hekk, l-Istati Membri jeħtiġilhom jirrispettaw l-obbligu 
tagħhom li ma jiddiskriminawx kontra impriżi tal-Unjoni, inkluż meta jiġu miftiehma l-
kundizzjonijiet għall-aċċess għas-suq tal-Unjoni fl-ECMT. L-Unjoni għandha wkoll tinnegozja 
fi ħdan il-Ftehim Ewropew dwar il-Ħidma ta' Ekwipaġġi ta' Vetturi involuti fit-Trasport 
Internazzjonali bit-Triq bil-għan li tallinjah mal-għodod ġodda ta' kontroll (takografi 
intelliġenti).

Rekwiżiti amministrattivi għall-istazzjonar, il-kontroll u l-infurzar

L-operaturi tat-trasport ser ikunu jistgħu, u ser ikunu obbligati, jużaw is-Sistema ta' 
Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) tal-Kummissjoni biex jibagħtu d-dikjarazzjonijiet tal-
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istazzjonar u l-informazzjoni mitluba. Din il-proċedura armonizzata ser trendi mhux meħtieġa 
sistemi nazzjonali ta' informazzjoni awtonomi.

Rigward id-dispożizzjonijiet tal-kontrolli, qed issir distinzjoni bejn il-kontrolli fil-ġenb tat-triq 
u l-kontrolli wara l-istazzjonar. Il-kuntratt tal-impjieg u l-irċevuti tal-paga tax-xufiera jistgħu 
jiġu mitluba mingħand l-operatur tat-trasport direttament, wara l-istazzjonar. Fil-fażi ta' kontroll 
ta' wara l-istazzjonar, is-sistema tal-IMI ser tkun l-għodda ta' komunikazzjoni ċentrali għall-
operatur tat-trasport, u Stat Membru għandu l-opportunità li jinvolvi sħab soċjali.

Il-Kunsill aċċetta r-rekwiżit tal-Parlament li jiġu stabbiliti penali kontra ksur tar-regoli tal-lex 
specialis, u li jiġu sanzjonati atturi tal-katina loġistika jekk ikunu jafu jew għandhom ikunu jafu 
dwar il-ksur. Fl-aħħar nett, il-Kunsill aċċetta wkoll dispożizzjoni dwar "infurzar intelliġenti", 
li tobbliga lill-Istati Membri jinkorporaw il-kontroll tar-regoli dwar l-istazzjonar fi ħdan 
strateġija globali ta' kontroll.

Trasparenza dwar it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg

Il-Kunsill aċċetta t-talba tal-Parlament għal regola speċjali dwar id-dmir tal-Istat Membru 
ospitanti li jipprovdi trasparenza dwar it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg tiegħu, inkluż 
dawk determinati minn ċerti ftehimiet kollettivi.

L-inkorporazzjoni tad-Direttiva 2002/15/KE fi standards ta' infurzar għal-leġiżlazzjoni soċjali

Id-Direttiva 2006/22/KE introduċiet standards tal-Unjoni għall-kontroll u l-infurzar ta' regoli 
relatati mal-ħin tas-sewqan, il-pawżi u l-perjodi ta' mistrieħ, u ta' regoli dwar it-takografi. 
Madankollu, eskludiet id-Direttiva 2002/15/KE mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha. Il-ftehim 
jinkorpora diversi aspetti ta' dik id-Direttiva, bħal pereżempju: is-sistemi nazzjonali ta' kontroll, 
l-għadd minimu ta' kontrolli, is-sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni tar-riskju, jew l-iskambju 
ta' informazzjoni.

Standards ta' infurzar rieżaminati għal-leġiżlazzjoni soċjali

Saru żewġ bidliet biex tittejjeb is-sistema tal-klassifikazzjoni tar-riskju: l-ewwel, il-
Kummissjoni ser tintroduċi formula komuni għall-klassifikazzjoni tar-riskju ta' impriża, u, it-
tieni, l-informazzjoni nazzjonali dwar il-klassifikazzjoni tar-riskju ser tkun disponibbli għall-
awtoritajiet ta' kontroll madwar l-UE, inkluż fil-kuntest tat-twettiq ta' kontrolli mal-ġenb tat-
triq.

Għoti ta' setgħat lill-Kummissjoni

Il-ftehim fih żewġ elementi ta' għoti ta' setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati fir-rigward tal-
aġġornament tal-Annessi, u tliet elementi ġodda ta' għoti ta' setgħa għall-adozzjoni ta' atti ta' 
implimentazzjoni, jiġifieri dwar formula komuni għall-klassifikazzjoni tar-riskju, dwar approċċ 
komuni għar-reġistrazzjoni u l-kontroll ta' perjodi ta' "xogħol ieħor", u għall-iżvilupp tal-
funzjonalitajiet tal-għodda ta' komunikazzjoni tal-IMI biex tintuża għal dikjarazzjonijiet ta' 
stazzjonar.

Traspożizzjoni u evalwazzjoni

L-Istati Membri għandhom jittrasponu d-Direttiva fi żmien 18-il xahar mid-dħul fis-seħħ. Għal 
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tmiem l-2025 hija skedata evalwazzjoni mill-Kummissjoni tal-implimentazzjoni tad-Direttiva, 
u b'mod partikolari tad-dispożizzjonijiet speċjali dwar ix-xufiera stazzjonati.

5. Rakkomandazzjoni

Ir-Rapporteur temmen li l-kompromess li ntlaħaq jirrappreżenta riżultat bilanċjat. Billi l-
pożizzjoni tal-Kunsill hija f'konformità mal-ftehim proviżorju milħuq waqt in-negozjati 
interistituzzjonali, ir-Rapporteur tirrakkomanda li din tiġi approvata mingħajr emendi.
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