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Emenda 1
Clotilde Armand

Pożizzjoni tal-Kunsill
–

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-pożizzjoni 
tal-Kunsill fl-ewwel qari.

Or. en

Emenda 2
Deirdre Clune

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 8

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(8) Xufiera li jwettqu operazzjonijiet 
ta’ trasport internazzjonali ta' merkanzija 
fuq distanzi twal iqattgħu perijodi twal ’il 
bogħod minn djarhom. Ir-rekwiżiti attwali 
dwar il-mistrieħ regolari ta' kull ġimgħa 
jistgħu jtawlu dawk il-perijodi bla bżonn. 
Għaldaqstant ikun tajjeb li d-
dispożizzjonijiet dwar il-perijodi ta' 
mistrieħ regolari ta' kull ġimgħa jiġu 
adattati b’tali mod li jkun eħfef għax-
xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta’ 
trasport internazzjonali f’konformità mar-
regoli u li jaslu lura fi djarhom għall-
perijodu ta' mistrieħ regolari tagħhom ta' 
kull ġimgħa, u jingħataw kumpens sħiħ 
għall-perijodi kollha mnaqqsa ta’ mistrieħ 
ta' kull ġimgħa. Minħabba d-differenzi bejn 
it-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija, 
din il-possibbiltà jenħtieġ li ma tapplikax 
għax-xufiera meta jkunu involuti fit-
trasport tal-passiġġieri.

(8) Xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' 
trasport ta' merkanzija fuq distanzi twal 
iqattgħu perijodi twal 'il bogħod minn 
djarhom. Ir-rekwiżiti attwali dwar il-
mistrieħ regolari ta' kull ġimgħa jistgħu 
jtawlu dawk il-perijodi bla bżonn. 
Għaldaqstant ikun tajjeb li d-
dispożizzjonijiet dwar il-perijodi ta' 
mistrieħ regolari ta' kull ġimgħa jiġu 
adattati b'tali mod li jkun eħfef għax-
xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' 
trasport f'konformità mar-regoli u li jaslu 
lura fi djarhom għall-perijodu ta' mistrieħ 
regolari tagħhom ta' kull ġimgħa, u 
jingħataw kumpens sħiħ għall-perijodi 
kollha mnaqqsa ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa. 
Minħabba d-differenzi bejn it-trasport tal-
passiġġieri u tal-merkanzija, din il-
possibbiltà jenħtieġ li ma tapplikax għax-
xufiera meta jkunu involuti fit-trasport tal-
passiġġieri.

Or. en
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Emenda 3
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 15

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(15) Filwaqt li l-perijodi ta’ mistrieħ 
regolari ta' kull ġimgħa u l-perijodi ta’ 
mistrieħ itwal ma jistgħux jittieħdu fil-
vettura jew f’żona ta’ parkeġġ, iżda biss 
f’akkomodazzjoni xierqa, li tista’ tkun 
maġenb żona ta’ parkeġġ, huwa tal-akbar 
importanza li x-xufiera jkunu jistgħu jsibu 
żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri li jipprovdu 
livelli xierqa ta’ sigurtà u faċilitajiet xierqa. 
Il-Kummissjoni diġà studjat kif 
tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ żoni ta’ 
parkeġġ ta’ kwalità għolja, inklużi r-
rekwiżiti minimi meħtieġa. Jenħtieġ 
għalhekk li l-Kummissjoni tiżviluppa 
standards għal żoni ta’ parkeġġ sikuri u 
siguri. Dawk l-istandards jenħtieġ li 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta’ żoni 
ta’ parkeġġ ta’ kwalità għolja. L-istandards 
jistgħu jiġu riveduti sabiex ikun hemm 
aċċess aħjar għal fjuwils alternattivi, 
f’konformità mal-politiki li qed 
jiżviluppaw dik l-infrastruttura. Huwa 
importanti wkoll li ż-żoni ta’ parkeġġ 
jinżammu ħielsa minn silġ u borra.

(15) Filwaqt li b'mod ġenerali l-perijodi 
ta' mistrieħ regolari ta' kull ġimgħa u l-
perijodi ta' mistrieħ itwal ma għandhomx 
jittieħdu fil-vettura, b'deroga, perijodi ta' 
mistrieħ rilevanti jistgħu jittieħdu fil-
vetturi, dment li l-vettura tkun ipparkjata 
f'żona ta' parkeġġ sikura u sigura 
ċertifikata li tipprovdi postijiet ta' parkeġġ 
għall-vetturi kummerċjali u faċilitajiet ta' 
servizz li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi.  
Huwa tal-akbar importanza li x-xufiera 
jkunu jistgħu jsibu żoni ta' parkeġġ sikuri u 
siguri li jipprovdu livelli xierqa ta' sigurtà u 
faċilitajiet xierqa. Il-Kummissjoni diġà 
studjat kif tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' żoni 
ta' parkeġġ ta' kwalità għolja, inklużi r-
rekwiżiti minimi meħtieġa.  Jenħtieġ 
għalhekk li l-Kummissjoni tiżviluppa 
standards għal żoni ta' parkeġġ sikuri u 
siguri. Dawk l-istandards jenħtieġ li 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta' żoni 
ta' parkeġġ ta' kwalità għolja. L-istandards 
jistgħu jiġu riveduti sabiex ikun hemm 
aċċess aħjar għal fjuwils alternattivi, 
f'konformità mal-politiki li qed jiżviluppaw 
dik l-infrastruttura. Huwa importanti wkoll 
li ż-żoni ta' parkeġġ jinżammu ħielsa minn 
silġ u borra.

Or. en

Emenda 4
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 15
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(15) Filwaqt li l-perijodi ta’ mistrieħ 
regolari ta' kull ġimgħa u l-perijodi ta’ 
mistrieħ itwal ma jistgħux jittieħdu fil-
vettura jew f’żona ta’ parkeġġ, iżda biss 
f’akkomodazzjoni xierqa, li tista’ tkun 
maġenb żona ta’ parkeġġ, huwa tal-akbar 
importanza li x-xufiera jkunu jistgħu jsibu 
żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri li jipprovdu 
livelli xierqa ta’ sigurtà u faċilitajiet xierqa. 
Il-Kummissjoni diġà studjat kif 
tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ żoni ta’ 
parkeġġ ta’ kwalità għolja, inklużi r-
rekwiżiti minimi meħtieġa. Jenħtieġ 
għalhekk li l-Kummissjoni tiżviluppa 
standards għal żoni ta’ parkeġġ sikuri u 
siguri. Dawk l-istandards jenħtieġ li 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta’ żoni 
ta’ parkeġġ ta’ kwalità għolja. L-istandards 
jistgħu jiġu riveduti sabiex ikun hemm 
aċċess aħjar għal fjuwils alternattivi, 
f’konformità mal-politiki li qed 
jiżviluppaw dik l-infrastruttura. Huwa 
importanti wkoll li ż-żoni ta’ parkeġġ 
jinżammu ħielsa minn silġ u borra.

(15) Filwaqt li b'mod ġenerali l-perijodi 
ta' mistrieħ regolari ta' kull ġimgħa u ta' 
mistrieħ itwal ma għandhomx jittieħdu fil-
vettura, b'deroga, perijodi ta' mistrieħ 
rilevanti jistgħu jittieħdu fil-vetturi, dment 
li l-vettura tkun ipparkjata f'żona ta' 
parkeġġ sikura u sigura ċertifikata li 
tipprovdi postijiet ta' parkeġġ għall-vetturi 
kummerċjali u faċilitajiet ta' servizz li 
jissodisfaw rekwiżiti minimi.  Huwa tal-
akbar importanza li x-xufiera jkunu jistgħu 
jsibu żoni ta' parkeġġ sikuri u siguri li 
jipprovdu livelli xierqa ta' sigurtà u 
faċilitajiet xierqa. Il-Kummissjoni diġà 
studjat kif tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' żoni 
ta' parkeġġ ta' kwalità għolja, inklużi r-
rekwiżiti minimi meħtieġa.  Jenħtieġ 
għalhekk li l-Kummissjoni tiżviluppa 
standards għal żoni ta' parkeġġ sikuri u 
siguri. Dawk l-istandards jenħtieġ li 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta' żoni 
ta' parkeġġ ta' kwalità għolja. L-istandards 
jistgħu jiġu riveduti sabiex ikun hemm 
aċċess aħjar għal fjuwils alternattivi, 
f'konformità mal-politiki li qed jiżviluppaw 
dik l-infrastruttura. Huwa importanti wkoll 
li ż-żoni ta' parkeġġ jinżammu ħielsa minn 
silġ u borra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni tal-irqad fil-kabina ma ttejjibx il-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol tax-
xufiera jekk ma jkunx hemm biżżejjed postijiet ta' parkeġġ sikuri u siguri Barra minn hekk, 
matul il-fażi fuq żmien twil ta' wara l-pandemija tal-COVID-19, l-irqad fil-kabina jipproteġi 
saħħet ix-xufiera. Huwa pprovat li hemm nuqqas ta' 100 000 spazju ta' parkeġġ sikur u sigur, 
anke dawk mgħammra bil-faċilitijiet bħal tojlits, doċċi, kameras ta' monitoraġġ, eċċ. 
Għalhekk, ir-rekwiżit tal-irqad barra mill-kabina għandu jkun marbut mad-disponibbiltà ta' 
postijiet ta' parkeġġ madwar l-UE, u għandu jiġi stabbilit perijodu ta' tranżizzjoni sakemm 
jinbnew il-postijiet ta' parkeġġ meħtieġa.

Emenda 5
Clotilde Armand
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 32a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(32a) Meta jitqies ir-rwol fundamentali 
li t-trasport bil-vetturi tqal għandu fis-
sitwazzjonijiet ta' emerġenza, kif ġie 
dimostrat b'mod ċar fil-kuntest tal-
emerġenza tal-COVID-19, id-
disponibbiltà immedjata u l-moviment 
mingħajr restrizzjonijiet tal-vetturi fi ħdan 
is-suq uniku tal-UE jenħtieġ li jkunu 
ggarantiti biex il-ħtiġijiet tal-konsumaturi 
u n-negozji jiġu ssodisfati, u kif ukoll biex 
tiġi żgurata l-kontinwità tas-servizzi 
bażiċi. Għal dan il-għan, ir-regoli 
speċifiċi dwar l-għoti ta' servizzi stabbiliti 
f'dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġu 
sospiżi fil-livell tal-Unjoni għat-tul tal-
kriżi u l-perijodu ta' rkupru. Dawn ir-
regoli jinkludu d-dispożizzjonijiet dwar il-
perijodi regolari ta' mistrieħ fil-vettura u 
f'żona ta' parkeġġ, il-frekwenza tal-
perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum, kif ukoll l-
għażla ta' xufier li jqatta' l-perijodu ta' 
mistrieħ fi kwalunkwe post, inkluż post 
differenti mill-Istat Membru ta' 
stabbiliment tal-impjegatur, jew il-post ta' 
residenza tax-xufier.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposed regulation of driving time, minimum breaks and rest periods creates additional 
implementation costs, as well as excessive administrative burden for the undertakings. Such 
provisions go against the freedom of the driver to choose a place where to spend his/her 
weekly rest. In addition, provisions of the Council position decrease the transport operations 
flexibility and reduce the availability of drivers. Transport operators in peripheral member 
states will be particularly disadvantaged, as they will incur higher costs for long return 
journeys of drivers. All these factors lead to low crisis-resilience and inefficiency in the 
provision of essential transport services.

Emenda 6
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
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Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. Fi kwalunkwe ġimagħtejn 
konsekuttivi, xufier għandu jieħu mill-
inqas:

imħassar

(a) żewġ perijodi regolari ta' mistrieħ ta' 
kull ġimgħa, jew
(b) perijodu wieħed ta’ mistrieħ regolari 
ta’ kull ġimgħa u perijodu wieħed 
imnaqqas ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa ta’ 
mill-inqas 24 siegħa.
Perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa 
għandu jibda mhux aktar tard mit-tmiem 
ta' sitt perijodi ta' 24 siegħa il-wieħed mit-
tmiem tal-perijodu ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa preċedenti.
B’deroga mill-ewwel subparagrafu, xufier 
involut fit-trasport internazzjonali ta’ 
merkanzija jista’, barra mill-Istat 
Membru ta’ stabbiliment, jieħu żewġ 
perijodi mnaqqsa konsekuttivi ta’ mistrieħ 
ta’ kull ġimgħa, sakemm ix-xufier fi 
kwalunkwe erba’ ġimgħat konsekuttivi 
jieħu mill-inqas erba’ perijodi ta’ mistrieħ 
ta’ kull ġimgħa, li mill-inqas tnejn 
minnhom għandhom ikunu perijodi 
regolari ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa.
Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, xufier 
għandu jitqies li huwa involut fit-trasport 
internazzjonali meta x-xufier jibda ż-żewġ 
perijodi mnaqqsa konsekuttivi ta’ mistrieħ 
ta’ kull ġimgħa barra mill-Istat Membru 
tal-istabbiliment tal-impjegatur u l-pajjiż 
tal-post ta’ residenza tax-xufiera.;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li terġa' ġġib kif kienet id-dispożizzjoni fil-pożizzjoni tal-
Parlament fl-ewwel qari u terġa' lura għad-dispożizzjonijiet attwalment applikabbli tar-
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Regolament (KE) Nru 561/2006 dwar l-organizzazzjoni tal-perijodi ta' mistrieħ bil-perijodu 
ta' referenza ta' ġimagħtejn.

Emenda 7
Deirdre Clune

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, xufier 
involut fit-trasport internazzjonali ta’ 
merkanzija jista’, barra mill-Istat Membru 
ta’ stabbiliment, jieħu żewġ perijodi 
mnaqqsa konsekuttivi ta’ mistrieħ ta’ kull 
ġimgħa, sakemm ix-xufier fi kwalunkwe 
erba’ ġimgħat konsekuttivi jieħu mill-inqas 
erba’ perijodi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa, 
li mill-inqas tnejn minnhom għandhom 
ikunu perijodi regolari ta’ mistrieħ ta’ kull 
ġimgħa.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, xufier 
jista' jieħu żewġ perijodi mnaqqsa 
konsekuttivi ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa, 
sakemm ix-xufier fi kwalunkwe erba' 
ġimgħat konsekuttivi jieħu mill-inqas erba' 
perijodi ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa, li mill-
inqas tnejn minnhom għandhom ikunu 
perijodi regolari ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà tal-użu ta' żewġ perijodi ta' mistrieħ konsekuttivi ta' kull ġimgħa għandha 
tapplika wkoll għat-traffiku domestiku, mhux biss għat-trasport internazzjonali tal-merkanzija 
bit-triq.

Emenda 8
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

8. Il-perijodi regolari ta' mistrieħ ta' 8. Meta xufier jagħżel li jagħmel 
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kull ġimgħa u kwalunkwe perijodu ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa ta' aktar minn 45 
siegħa meħuda bħala kumpens għal 
perijodi mnaqqas preċedenti ta' mistrieħ 
ta' kull ġimgħa ma għandhomx jittieħdu 
f'vettura. Dawn għandhom jittieħdu 
f’akkomodazzjoni xierqa u li tirrispetta l-
ġeneri, b’faċilitajiet tal-irqad u sanitarji 
adegwati.

dan, il-perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum u l-
perijodi mnaqqsa ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa 'l bogħod mill-bażi jistgħu 
jittieħdu f'vettura, dment li din ikollha 
faċilitajiet għall-irqad xierqa għal kull 
xufier u l-vettura tkun stazzjonarja.

Il-perijodi regolari ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa u kwalunkwe perijodu ta' mistrieħ 
ta' kull ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa 
meħuda bħala kumpens għal perijodi 
mnaqqsa preċedenti ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa ma għandhomx jittieħdu 
f'vettura. Dawn għandhom jittieħdu 
f'akkomodazzjoni xierqa u li tirrispetta l-
ġeneri, b'faċilitajiet għall-irqad u sanitarji 
adegwati.
B'deroga mit-tieni subparagrafu, il-
perijodi ta' mistrieħ regolari ta' kull 
ġimgħa u kwalunkwe mistrieħ ta' kull 
ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 
bħala kumpens għal mistrieħ preċedenti 
mnaqqas ta' kull ġimgħa jista' jittieħed 
f'vettura, dment li l-vettura tkun 
ipparkjata f'żona ta' parkeġġ sikura u 
sigura ċertifikata li tipprovdi postijiet ta' 
parkeġġ għall-vetturi kummerċjali u 
faċilitajiet ta' servizz li jissodisfaw ir-
rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Artikolu 8a. 
Sa [ĠU: tliet snin wara d-dħul fis-seħħ], 
vettura tista' tiġi pparkjata wkoll f'żona 
ta' parkeġġ regolari li tipprovdi faċilitajiet 
ta' servizzi bażiċi. Il-perijodu rilevanti 
jista' jiġi estiż mill-Kummissjoni, permezz 
ta' att delegat, għal sentejn oħra jekk 
skont l-eżiti tar-rapport tal-Kummissjoni 
dwar id-disponibbiltà ta' żoni ta' parkeġġ 
sikuri u siguri, l-għadd ta' żoni ta' 
parkeġġ sikuri u siguri ċertifikati madwar 
l-UE ma jkunx biżżejjed biex jiġu 
ssodisfati l-ħtiġijiet irrappurtati.
Kwalunkwe spiża għall-akkomodazzjoni 
barra mill-vettura għandha tkun koperta 
mill-impjegatur, kif ukoll kwalunkwe 
tariffa derivata mill-użu ta' żona ta' 
parkeġġ sikura u sigura.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni tal-irqad fil-kabina ma ttejjibx il-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol tax-
xufiera jekk ma jkunx hemm biżżejjed postijiet ta' parkeġġ sikuri u siguri. Barra minn hekk, 
matul il-fażi fuq żmien twil ta' wara l-pandemija tal-COVID-19, l-irqad fil-kabina jipproteġi 
saħħet ix-xufiera. Huwa pprovat li hemm nuqqas ta' 100 000 spazju ta' parkeġġ sikur u sigur, 
anke dawk mgħammra bil-faċilitijiet bħal tojlits, doċċi, kameras ta' monitoraġġ, eċċ. 
Għalhekk, ir-rekwiżit tal-irqad barra mill-kabina għandu jkun marbut mad-disponibbiltà ta' 
postijiet ta' parkeġġ madwar l-UE u għandu jiġi stabbilit perijodu ta' tranżizzjoni sakemm 
jinbnew il-postijiet ta' parkeġġ meħtieġa.

Emenda 9
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

8. Il-perijodi regolari ta' mistrieħ ta' 
kull ġimgħa u kwalunkwe perijodu ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa ta' aktar minn 45 
siegħa meħuda bħala kumpens għal 
perijodi mnaqqas preċedenti ta' mistrieħ 
ta' kull ġimgħa ma għandhomx jittieħdu 
f'vettura. Dawn għandhom jittieħdu 
f’akkomodazzjoni xierqa u li tirrispetta l-
ġeneri, b’faċilitajiet tal-irqad u sanitarji 
adegwati.

8. Meta xufier jagħżel li jagħmel 
dan, il-perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum u l-
perijodi mnaqqsa ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa 'l bogħod mill-bażi jistgħu 
jittieħdu f'vettura, dment li din ikollha 
faċilitajiet għall-irqad xierqa għal kull 
xufier u l-vettura tkun stazzjonarja.

Il-perijodi regolari ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa u kwalunkwe perijodu ta' mistrieħ 
ta' kull ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa 
meħuda bħala kumpens għal perijodi 
mnaqqsa preċedenti ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa ma għandhomx jittieħdu 
f'vettura. Dawn għandhom jittieħdu 
f'akkomodazzjoni xierqa u li tirrispetta l-
ġeneri, b'faċilitajiet għall-irqad u sanitarji 
adegwati.
B'deroga mit-tieni subparagrafu, il-
perijodi regolari ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa u kwalunkwe mistrieħ ta' kull 
ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 
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bħala kumpens għal mistrieħ preċedenti 
imnaqqas ta' kull ġimgħa jistgħu jittieħdu 
fil-vettura, dment li l-vettura tkun 
ipparkjata f'żona ta' parkeġġ sikura u 
sigura ċertifikata li tipprovdi postijiet ta' 
parkeġġ għall-vetturi kummerċjali u 
faċilitajiet ta' servizz li jissodisfaw ir-
rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Artikolu 8a. 
Sa [ĠU: tliet snin wara d-dħul fis-seħħ], 
vettura tista' tiġi pparkjata wkoll f'żona 
ta' parkeġġ regolari li tipprovdi faċilitajiet 
ta' servizzi bażiċi. Il-perijodu rilevanti 
jista' jiġi estiż għal sentejn oħra mill-
Kummissjoni, permezz ta' att delegat, jekk 
skont l-eżiti tar-rapport tal-Kummissjoni 
dwar id-disponibbiltà ta' żoni ta' parkeġġ 
sikuri u siguri, l-għadd ta' żoni ta' 
parkeġġ sikuri u siguri ċertifikati madwar 
l-UE ma jkunx biżżejjed biex jiġu 
ssodisfati l-ħtiġijiet irrappurtati.

Or. en

Emenda 10
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Kwalunkwe spiża għall-akkomodazzjoni 
barra mill-vettura għandu jagħmel tajjeb 
għaliha l-impjegatur.;

Kwalunkwe spiża għall-akkomodazzjoni 
barra mill-vettura għandha tkun koperta 
mill-impjegatur, kif ukoll kwalunkwe 
tariffa derivata mil-użu ta' żona ta' 
parkeġġ sikura u sigura.

Or. en

Emenda 11
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
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Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt d
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8a – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

8a. Impriżi tat-trasport għandhom 
jorganizzaw ix-xogħol tax-xufiera b'tali 
mod li x-xufiera jkunu jistgħu jirritornaw 
fiċ-ċentru operazzjonali tal-impjegatur fejn 
ix-xufier ikun normalment ibbażat u fejn 
jibda l-perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa 
tax-xufier, fl-Istat Membru ta' stabbiliment 
tal-impjegatur, jew ikunu jistgħu jittironaw 
fil-post ta' residenza tax-xufiera f'kull 
perijodu ta' erba' ġimgħat konsekuttivi, 
sabiex iqattgħu mill-inqas perijodu regolari 
wieħed ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa jew 
perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa ta' 
aktar minn 45 siegħa meħud bħala 
kumpens għal perijodu mnaqqas ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa.

8a. Impriżi tat-trasport għandhom 
jorganizzaw ix-xogħol tax-xufiera b'tali 
mod li x-xufiera jkunu jistgħu jirritornaw 
fiċ-ċentru operazzjonali tal-impjegatur fejn 
ix-xufier ikun normalment ibbażat u fejn 
jibda l-perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa 
tax-xufier, fl-Istat Membru ta' stabbiliment 
tal-impjegatur, jew ikunu jistgħu 
jirritornaw fil-post ta' residenza tax-
xufiera, jew fi kwalunkwe post magħżul 
mix-xufier, f'kull perijodu ta' erba' ġimgħat 
konsekuttivi, sabiex iqattgħu mill-inqas 
perijodu regolari wieħed ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa jew perijodu ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħud 
bħala kumpens għal perijodu mnaqqas ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li terġa' ġġib kif kienet id-dispożizzjoni fil-pożizzjoni tal-PE fl-
ewwel qari, li ma ġietx inkluża kif xieraq fil-pożizzjoni tal-Kunsill. Għandha wkoll l-għan li 
tirranġa l-interpretazzjoni tat-test. L-impożizzjoni ta' post ta' ritorn partikolari fuq ix-xufier 
tikser il-libertajiet fundamentali tal-UE. L-għan tal-koleġiżlaturi kien li jimponu obbligu fuq 
l-impriża tat-trasport li torganizza x-xogħol tax-xufier sabiex tippermettilu li jirritorna f'post 
speċifiku jekk din tkun ir-rieda tax-xufier. Inkella, ix-xufier ikun ħieles li jagħżel id-
destinazzjoni/il-post għall-perijodu ta' mistrieħ tiegħu.

Emenda 12
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt d
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8a – subparagrafu 1
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

8a. Impriżi tat-trasport għandhom 
jorganizzaw ix-xogħol tax-xufiera b'tali 
mod li x-xufiera jkunu jistgħu jirritornaw 
fiċ-ċentru operazzjonali tal-impjegatur fejn 
ix-xufier ikun normalment ibbażat u fejn 
jibda l-perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa 
tax-xufier, fl-Istat Membru ta' stabbiliment 
tal-impjegatur, jew ikunu jistgħu jittironaw 
fil-post ta' residenza tax-xufiera f'kull 
perijodu ta' erba' ġimgħat konsekuttivi, 
sabiex iqattgħu mill-inqas perijodu regolari 
wieħed ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa jew 
perijodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa ta' 
aktar minn 45 siegħa meħud bħala 
kumpens għal perijodu mnaqqas ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa.

8a. Impriżi tat-trasport għandhom 
jorganizzaw ix-xogħol tax-xufiera b'tali 
mod li x-xufiera jkunu jistgħu jirritornaw 
fiċ-ċentru operazzjonali tal-impjegatur fejn 
ix-xufier ikun normalment ibbażat u fejn 
jibda l-perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa 
tax-xufier, fl-Istat Membru ta' stabbiliment 
tal-impjegatur, jew ikunu jistgħu 
jirritornaw fil-post ta' residenza tax-
xufiera, jew fi kwalunkwe post magħżul 
mix-xufier, f'kull perijodu ta' erba' ġimgħat 
konsekuttivi, sabiex iqattgħu mill-inqas 
perijodu regolari wieħed ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa jew perijodu ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħud 
bħala kumpens għal perijodu mnaqqas ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa.

Or. en

Emenda 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8a – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Sal-31 ta’ Diċembru 2024, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
id-disponibbiltà ta’ faċilitajiet xierqa ta’ 
mistrieħ għax-xufiera u ta’ faċilitajiet ta’ 
parkeġġ siguri, kif ukoll dwar l-iżvilupp ta’ 
żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri ċċertifikati 
f'konformità mal-atti delegati msemmija 
fil-paragrafu 2. Dak ir-rapport jista’ 
jelenka miżuri biex jiżdiedu l-għadd u l-
kwalità ta’ żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri.

4. Sa mhux aktar tard minn [ĠU: 
tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament emendatorju], il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
id-disponibbiltà ta’ faċilitajiet xierqa ta’ 
mistrieħ għax-xufiera u ta’ faċilitajiet ta’ 
parkeġġ siguri, kif ukoll dwar l-iżvilupp ta’ 
żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri ċċertifikati 
f'konformità mal-atti delegati. Dan ir-
rapport għandu b'mod partikolari jkopri 
informazzjoni dwar l-għadd u l-post fejn 
jinsabu żoni ta' parkeġġ sikuri u siguri, 
dwar il-kapaċità u l-użu tagħhom, u dwar 



PE652.268v01-00 14/17 AM\1204971MT.docx

MT

id-domanda għal postijiet jew faċilitajiet 
addizzjonali. Abbażi ta' dan ir-rapport, il-
Kummissjoni għandha tipproponi, jekk 
ikun xieraq, miżuri li jimmiraw lejn iż-
żieda fl-għadd u titjib fil-kwalità ta' żoni 
ta' parkeġġ sikuri u siguri ċertifikati u/jew 
miżuri biex testendi l-perijodu tranżitorju 
stabbilit fir-raba' subparagrafu tal-
Artikolu 8 għal sentejn oħra.

Or. en

Emenda 14
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8a – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Sal-31 ta’ Diċembru 2024, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
id-disponibbiltà ta’ faċilitajiet xierqa ta’ 
mistrieħ għax-xufiera u ta’ faċilitajiet ta’ 
parkeġġ siguri, kif ukoll dwar l-iżvilupp ta’ 
żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri ċċertifikati 
f'konformità mal-atti delegati msemmija 
fil-paragrafu 2. Dak ir-rapport jista’ 
jelenka miżuri biex jiżdiedu l-għadd u l-
kwalità ta’ żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri.

4. Sa mhux aktar tard minn [ĠU: 
tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament emendatorju], il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
id-disponibbiltà ta’ faċilitajiet xierqa ta’ 
mistrieħ għax-xufiera u ta’ faċilitajiet ta’ 
parkeġġ siguri, kif ukoll dwar l-iżvilupp ta’ 
żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri ċċertifikati 
f'konformità mal-atti delegati. Dan ir-
rapport għandu b'mod partikolari jkopri 
informazzjoni dwar l-għadd u l-post fejn 
jinsabu żoni ta' parkeġġ sikuri u siguri 
ċertifikati, dwar il-kapaċità u l-użu 
tagħhom, u dwar id-domanda għal 
postijiet jew faċilitajiet addizzjonali. 
Abbażi ta' dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi, jekk ikun xieraq, 
miżuri li jimmiraw lejn iż-żieda fl-għadd u 
titjib fil-kwalità ta' żoni ta' parkeġġ sikuri u 
siguri ċertifikati u/jew miżuri biex testendi 
l-perijodu tranżitorju stabbilit fir-raba' 
subparagrafu tal-Artikolu 8, paragrafu 8, 
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għal sentejn oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa pprovat li hemm nuqqas ta' 100 000 spazju u żona ta' parkeġġ sikura u sigura, u anke 
aktar ta' dawk mgħammra bil-faċilitijiet adegwati ta' mistrieħ bħal tojlits, doċċi, dwal, 
kameras ta' monitoraġġ u parkeġġi imdawrin b'ċint.  Anke akkommodazzjoni li tkun tinsab fil-
viċinanza immedjata tal-ispazji ta' parkeġġ ikkonċernati hija nieqsa.  Għalhekk, ir-rekwiżit 
tal-irqad barra mill-kabina għandu jkun marbut mad-disponibbiltà ta' postijiet ta' parkeġġ 
madwar l-UE, u għandu jiġi stabbilit perijodu ta' tranżizzjoni sakemm jinbnew il-postijiet ta' 
parkeġġ meħtieġa.

Emenda 15
Clotilde Armand

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 2a
Forza maġġuri

Fil-każ ta' ċirkostanzi eċċezzjonali u 
mhux prevedibbli, li jammontaw għal 
forza maġġuri, bħal kriżi tas-saħħa 
pubblika, emerġenza ambjentali jew 
emerġenza ta' karattru soċjopolitiku jew 
militari, u meta l-kontinwazzjoni effettiva 
tat-trasport transfruntier tkun ta' 
importanza soċjoekonomika kbira, il-
Kummissjoni tipproċedi bis-sospensjoni 
tad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan ir-
Regolament għat-tul tal-perijodu ta' 
emerġenza u ta' rkupru, biex tiffaċilita ċ-
ċirkolazzjoni tat-trakkijiet li jġorru l-
passiġġieri u l-merkanzija u tiżgura d-
disponibbiltà ta' vetturi u xufiera għal 
konsenji urġenti:
(a) l-Artikolu 1, paragrafu 1, punt 6a li 
jemenda l-Artikolu 8, paragrafu 6 tar-
Regolament (KE) Nru 561/2006 u li 
jintroduċi d-dispoizzjonijiet dwar il-
perijodi ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa;
(b) l-Artikolu 1, paragrafu 1, punt 6c li 
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jemenda l-Artikolu 8, paragrafu 8 tar-
Regolament (KE) No 561/2006 u li 
jipprojbixxi li perijodi ta' mistrieħ ta' kull 
ġimgħa jittieħdu f'vettura;
(c) l-Artikolu 1, paragrafu 1, punt 6d li 
jemenda l-Artikolu 8, billi jiddaħħal il- 
paragrafu 8a tar-Regolament (KE) Nru 
561/2006 u jiġi previst l-obbligu li x-
xufiera jirritornaw fil-post ta' residenza 
tagħhom jew fl-Istat Membru ta' 
stabbiliment tal-impjegatur għall-perijodu 
ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa;
Tali sospensjoni jkollha effett immedjat 
wara n-notifika tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. L-impriżi tat-
trasport irreġistrati għandhom jiġu 
infurmati dwar tali sospensjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposed regulation of driving time, minimum breaks and rest periods creates additional 
implementation costs, as well as excessive administrative burden for the undertakings. Such 
provisions go against the freedom of the driver to choose a place where to spend his/her 
weekly rest. In addition, these provisions decrease the transport operations flexibility and 
reduce the availability of drivers. Transport operators in peripheral member states will be 
particularly disadvantaged, as they will incur higher costs for long return journeys of drivers. 
All these factors lead to low crisis-resilience and inefficiency in the provision of essential 
transport services.

Emenda 16
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-għoxrin jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fil-jum ... [daħħal id-data 18-il xahar 
wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-
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tal-Unjoni Ewropea. Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea].
Għandu japplika minn [daħħal id-data 
18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-
seħħ].
Sa ... [ĠU: 4 xhur wara l-pubblikazzjoni 
tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea], il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta valutazzjoni tal-impatt xierqa 
rigward l-impatt ta' dan ir-Regolament 
fuq is-sitwazzjoni ekonomika attwali tas-
suq tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fl-
UE u s-sitwazzjoni tas-sikurezza tas-
saħħa tax-xufiera, u fejn xieraq, 
tipproponi emendi għal dan ir-
Regolament filwaqt li tqis is-sitwazzjoni 
ġdida tas-suq tas-settur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kriżi pandemika attwali tal-COVID-19 u l-inċertezza mingħajr preċedent tas-
sitwazzjoni ekonomika u tas-sikurezza tas-saħħa fis-suq tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, 
id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-regolament għandu jsir aktar tard, sakemm il-Kummissjoni 
Ewropea tħejji valutazzjoni tal-impatt xierqa b'analiżi tas-sitwazzjoni ġdida tas-suq wara l-
kriżi u evalwazzjoni tal-impatt tar-regolament il-ġdid dwar is-settur tat-trasport tal-
merkanzija bit-triq tal-UE. Sabiex taġġusta r-regoli, il-Kummissjoni għandha tipproponi 
emendi rispettivi għal dan l-att legali qabel ma jidħol fis-seħħ.


