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KUNSILL
TAL-UNJONI EWROPEA

Brussell, 23 ta' Settembru 2011 (26.09)
(OR. en)

14486/11

TRANS 243
CODEC 1489

RAPPORT
Minn: Segretarjat Ġenerali
Lil: COREPER/Kunsill
Nru prop. Cion : 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274
Suġġett: Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill (Trasport, Telekomunikazzjoni u Enerġija) tas-6 

ta' Ottubru 2011
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-
trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill
– Dibattitu ta' orjentazzjoni

I. Introduzzjoni

1. Fid-19 ta' Lulju 2011, il-Kummissjoni ppreżentat Proposta għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat 

ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
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2. Il-proposta temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 sabiex ittejjeb is-sistema 

tat-takografi. L-objettivi ewlenin tagħha huma infurzar aħjar tar-regoli soċjali u tnaqqis tal-piż 

amministrattiv li jirriżulta mill-użu tas-sistema tat-takografi. Fl-aħħar mill-aħħar, b'din il-

proposta, il-Kummissjoni beħsiebha tiżgura konformità aħjar mis-sewwieqa professjonali tat-

trasport bit-triq mar-regoli dwar il-ħin tas-sewqan u l-perjodi ta’ mistrieħ u tikkontribwixxi 

għat-titjib tas-sigurtà fit-toroq, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tas-sewwieqa u kompetizzjoni 

ġusta bejn il-kumpanniji tat-trasport bit-triq.  

3. Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni "Takografu Diġitali: Pjan direzzjonali għall-attivitajiet 

tal-ġejjieni" takkumpanja l-proposta msemmija hawn fuq u ntbagħtet b'mod parallel lill-

Parlament Ewropew u l-Kunsill. Il-Komunikazzjoni tiddeskrivi l-azzjonijiet l-oħra li huma 

meħtieġa biex il-miżuri tal-proposta jsiru kompletament effettivi jew biex jiġu supplimentati.

4. Il-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasport fuq l-Art eżamina l-proposta dwar apparat ta' 

reġistrazzjoni f'żewġ laqgħat: id-9 u s-16 ta’ Settembru 2011.

II. Diskussjoni dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni ppreżentat valutazzjoni tal-impatt (13195/11 ADD2) dwar il-proposta 

msemmija hawn fuq. Il-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasport fuq l-Art eżamina din il-

valutazzjoni tal-impatt fil-laqgħa tiegħu tad-9 ta' Settembru 2011.

F'termini ta' identifikazzjoni tal-problema, xi delegazzjonijiet jaqblu mal-fehmiet tal-

Kummissjoni dwar il-ħtieġa li tiġi indirizzata l-vulnerabbiltà tas-sistema tat-takografi għall-

frodi u li jittejjeb l-użu tas-sistema billi jitnaqqas aktar il-piż amministrattiv fuq id-diversi 

partijiet interessati.  
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Fir-rigward tal-firxa ta' possibbiltajiet, xi delegazzjonijiet ġibdu l-attenzjoni għall-fatt li l-

objettiv ewlieni ta' din il-proposta għandu jkun it-titjib sempliċi tas-sistema tat-takografi 

attwali u li l-possibbiltajiet ippreferuti mill-Kummissjoni - il-kombinazzjoni ta' pakkett 

tekniku li jwassal għal takografu ġdid ma' pakkett ta' miżuri mhux tekniċi li jtejbu s-sistema -

imorru lil hinn minn dan l-approċċ.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-analiżi tal-impatt mill-Kummissjoni, xi delegazzjonijiet iqisu li 

xi wħud mill-benefiċċji tal-proposta huma sopravalutati. Xi Stati Membri jixtiequ jaraw 

analiżi aktar dettaljata tal-benefiċċji tal-ispejjeż, inkluż analiżi għal kull miżura proposta.

Barra minn dan, tqieset meħtieġa analiżi dettaljata tal-impatt tal-implimentazzjoni ta' dawn il-

miżuri fuq il-kumpanniji tat-trasport bit-triq u fuq l-Istati Membri.

III. Mistoqsijiet għad-dibattitu ta' orjentazzjoni

Matul id-dibattitu ta' orjentazzjoni tal-Kunsill fis-6 ta' Ottubru 2011, il-Ministri ser jiġu 

mistiedna jikkunsidraw il-mistoqsijiet li ġejjin issuġġeriti mill-Presidenza:

1) Kif tivvalutaw it-tħaddim tas-sistema tat-takografi attwali u x'tip ta' problemi marbuta 

mal-apparat ta' reġistrazzjoni tiltaqgħu magħhom f'pajjiżkom?

2) Taqblu li huwa meħtieġ titjib ġdid tas-sistema tat-takografi biex ikun jista' jsir infurzar 

aħjar tar-regoli soċjali marbuta mat-trasport bit-triq, u x'inhuma l-proposti magħmula 

mill-Kummissjoni fl-abbozz ġdid ta' Regolament dwar it-takografi li tqisuhom adegwati 

f'dan ir-rigward?
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IV. Konklużjoni

Il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti huwa mistieden japprova l-mistoqsijiet taħt is-

sezzjoni III u l-Ministri huma mistiedna jikkonċentraw l-interventi tagħhom fil-Kunsill TTE 

fis-6 ta' Ottubru 2011 fuq l-istess mistoqsijiet.

_________________


