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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
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 bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-
merkanzija
(05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (05142/1/2020 – C9-
0103/2020),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni (COM(2020)0118),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-
17 ta' Ottubru 20181,

– wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari2 dwar il-proposta tal-Kummissjoni 
lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2018)0279),

– 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 skont l-
Artikolu 74(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi ġuridika 
proposta,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 67 u 40 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomondazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu (A9-0000/2020),

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

2. Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'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-

1 ĠU C 62, 15.2.2019, p. 265.
2 Testi adottati, 12.3.2019, P8_TA(2019)0139.
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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. Il-ħtieġa ta' informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija

Il-maġġoranza l-kbira tal-operazzjonijiet tat-trasport tal-merkanzija fl-UE għadhom jeħtieġu l-
użu ta' dokumenti stampati. Fil-fatt, kważi 99 % tal-operazzjonijiet tranfruntiera kollha tat-
trasport fl-UE għadhom jinvolvu dokumenti stampati, f'xi stadju jew ieħor tal-operazzjoni. Dan 
iwassal għal ineffiċjenzi għall-atturi tas-suq fil-ktajjen tat-trasport u f'dawk loġistiċi, u għal piż 
ambjentali bla bżonn. Peress li l-movimenti totali tat-trasport tal-merkanzija huma mistennija 
jikbru b'aktar minn 50 % sal-2050, dan se jsir kwistjoni saħansitra iktar serja fis-snin li ġejjin. 
Il-Parlament diġà ilu jappella kemm-il darba fil-passat biex tingħata spinta aktar b'saħħitha lejn 
trasport mingħajr karti u ħeġġeġ biex ikun hemm fluss ta' informazzjoni aktar simplifikat, 
mingħajr karti, mingħajr xkiel, trasparenti, sikur u afdat bejn in-negozji, il-klijenti u l-
awtoritajiet f'dan is-settur.

2. Il-proposta tal-Kummissjoni 

Il-Kummissjoni identifikat żewġ kawżi ewlenin tal-introduzzjoni bil-mod tad-dokumentazzjoni 
elettronika tat-trasport: nuqqas ta' rikonoxximent tal-ekwivalenza ġuridika ta' dokumenti 
elettroniċi mill-awtoritajiet kompetenti u ambjent tal-IT frammentat mingħajr sistemi stabbiliti 
sew u interoperabbli b'regoli ġeneralment applikabbli u vinkolanti dwar id-dokumenti 
elettroniċi tat-trasport.

Il-proposta tal-Kummissjoni tas-17 ta' Mejju 2018 kienet tirrikjedi li l-awtoritajiet kompetenti 
jaċċettaw informazzjoni regolatorja (għal ċerti atti legali) f'forma elettronika, u stabbilixxiet 
qafas ta' pjattaformi u fornituri ta' servizzi ċertifikati (minn korpi ta' valutazzjoni tal-
konformità).

3. In-negozjati interistituzzjonali

Wara l-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari fit-12 ta' Marzu 2019, saru 
negozjati interistituzzjonali (bl-għan li jintlaħaq ftehim bikri fit-tieni qari), minn Settembru sa 
Novembru 2019, taħt il-Presidenza Finlandiża tal-Kunsill. Wara tliet ċikli ta' trilogi, it-tim tan-
negozjar tal-Parlament laħaq ftehim proviżorju mal-Presidenza tal-Kunsill fis-
26 ta' Novembru 2019.

It-test tal-ftehim proviżorju tressaq lill-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), indikat li kienet se tirrakkomanda lill-Plenarja tapprova l-pożizzjoni tal-Kunsill 
fl-ewwel qari mingħajr emendi, sakemm din tkun konformi mal-ftehim proviżorju li ntlaħaq 
bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. Wara verifika ġuridika-lingwistika, il-Kunsill fis-7 ta' April 2020 
(permezz ta' proċedura bil-miktub) adotta formalment il-pożizzjoni tiegħu skont il-ftehim 
proviżorju.

4. L-elementi prinċipali tal-ftehim
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Il-ftehim ġenerali li l-Parlament laħaq mal-Kunsill kellu l-għan li jkompli jsaħħaħ aktar is-
sistema proposta. B'mod partikolari, inkiseb dan li ġej:

 it-tnaqqis kemm jista' jkun tal-ispejjeż għall-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet 
kompetenti billi, fost l-oħrajn, ibbażaw is-sistema ta' ċertifikazzjoni fuq standards, mudelli 
u ftehimiet internazzjonali eżistenti u żguraw li ċ-ċertifikazzjoni ssir b'mod indipendenti;

 il-kisba u ż-żamma tal-fiduċja tal-operaturi u tal-awtoritajiet kompetenti fis-sikurezza u s-
sigurtà tas-sistema billi ttejbet il-proċedura għall-iffissar tal-istandards, l-
ispeċifikazzjonijiet u r-regoli tal-aċċess preċiżi, bl-involviment xieraq tal-koleġiżlaturi u 
tal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha;

 l-inkoraġġiment li l-komunikazzjoni kollha, inkluża kwalunkwe talba ta' segwitu, bejn l-
awtoritajiet kompetenti u l-operaturi sseħħ b'mod elettroniku, fejn dan ikun possibbli; 

 l-iċċarar tal-kamp ta' applikazzjoni: ġie indikat eżattament x'tip ta' informazzjoni regolatorja 
tat-trasport tal-merkanzija, jekk tintbagħat f'forma elettronika mill-operatur ekonomiku 
kkonċernat permezz ta' pjattaforma ċertifikata, jeħtieġ li jiġi aċċettat mill-awtoritajiet 
kompetenti. Wara li s-sistema tkun bdiet taħdem, il-Kummissjoni hija mitluba tivvaluta jekk 
il-kamp ta' applikazzjoni jkunx jista' jkompli jitwessa' biex jinkludi informazzjoni 
regolatorja rilevanti oħra fil-qasam tat-trasport, pereżempju dik relatata mal-vettura jew 
max-xufier;

 Lejn diġitalizzazzjoni sħiħa: filwaqt li taħt din is-sistema l-awtoritajiet kompetenti huma 
mitluba jaċċettaw l-informazzjoni regolatorja tat-trasport tal-merkanzija, meta tintbagħat 
b'mod elettroniku, l-operaturi ekonomiċi għadhom liberi li jiddeċiedu jekk "joperawx b'mod 
diġitali" jew le. Madankollu, huwa ċċarat li l-użu ta' mezzi elettroniċi għandu jsir il-mod 
predominanti ta' kif isir l-iskambju tal-informazzjoni regolatorja bejn l-operaturi ekonomiċi 
u l-awtoritajiet kompetenti. Għalhekk, il-Kummissjoni jeħtiġilha tivvaluta inizjattivi 
possibbli sabiex fil-ġejjieni tistabbilixxi l-obbligu li l-operaturi ekonomiċi jużaw mezzi 
elettroniċi biex iqiegħdu l-informazzjoni regolatorja għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti;

 tagħmel l-użu ta' din is-sistema attraenti kemm jista' jkun għall-operaturi ekonomiċi billi, 
inter alia, tinkoraġġixxi lis-sistemi eżistenti tal-IT jiċċertifikaw lilhom infushom bħala 
pjattaforma u billi tiżgura l-interoperabbiltà;

 L-iskedar: filwaqt li l-istabbiliment ta' sistema ta' ċertifikazzjoni jeħtieġ li jsir b'attenzjoni, 
l-iskadenzi differenti ġew stabbiliti b'tali mod li s-sistema tibda tiffunzjona malajr kemm 
jista' jkun, ħalli l-introduzzjoni tagħha mis-suq tkun tista' ssegwi f'qasir żmien.

5. Rakkomandazzjoni

Peress li l-pożizzjoni tal-Kunsill hija konformi mal-ftehim proviżorju milħuq waqt in-negozjati 
interistituzzjonali, ir-Rapporteur jirrakkomanda li din tiġi approvata mingħajr emendi.


