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Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Minħabba l-perjodu twil ta' ċerti 

ingaġġi ta' stazzjonar, jenħtieġ li jkun 

previst li, fil-każ ta' stazzjonament li jdum 

għal perijodi ta' aktar minn 24 xahar, l-

Istat Membru ospitanti jitqies bħala l-

pajjiż li fih jitwettaq ix-xogħol. 

Għaldaqstant, f'konformità mal-prinċipju 

tar-Regolament Ruma I, il-liġi tal-Istat 

Membru ospitanti tapplika għall-kuntratt 

ta' impjieg ta' ħaddiema stazzjonati bħal 

dawn jekk ma tkun saret l-ebda għażla 

tal-liġi oħra mill-partijiet. Fil-każ li tkun 

saret għażla differenti, madankollu, din 

ma tistax twassal biex l-impjegat 

jiċċaħħad mill-protezzjoni mogħtija lilu 

minn dispożizzjonijiet li ma jistgħux jiġu 

derogati bi ftehim skont il-liġi tal-Istat 

Membru ospitanti. Dan għandu japplika 

mill-bidu tal-assenjament tal-istazzjonar 

kull meta jkun maħsub għal aktar minn 

24 xahar u mill-ewwel jum wara l-

24 xahar meta dan effettivament jeċċedi 

dan it-tul ta' żmien. Din ir-regola ma 

taffettwax id-dritt tal-impriżi li 

jistazzjonaw ħaddiema fit-territorju ta' Stat 

Membru ieħor li jinvokaw il-libertà li 

jipprovdu servizzi anki f'ċirkustanzi fejn l-

istazzjonar jaqbeż l-24 xahar. L-għan 

huwa biss li tinħoloq ċertezza ġuridika fl-

applikazzjoni tar-Regolament Ruma I 

għal sitwazzjoni speċifika, mingħajr ma 

dan ir-Regolament jiġi emendat bl-ebda 

(8) L-istazzjonar huwa ta' natura 

temporanja u l-ħaddiem stazzjonat 

normalment jirritorna lejn il-pajjiż ta' 

oriġini wara t-tlestija tax-xogħol li għalih 

ikun ġie stazzjonat. Madankollu, 

minħabba l-perjodu twil ta' ċerti 

stazzjonamenti, u b'rikonoxximent tar-

rabta bejn is-suq tax-xogħol tal-pajjiż 

ospitanti u l-ħaddiema stazzjonati għal 

tali perijodi twal, jenħtieġ li jkun previst li, 

fil-każ ta' stazzjonament li jdum għal 

perijodi itwal minn 24 xahar, il-pajjiżi 

ospitanti jenħtieġ li jiżugraw li l-impriżi li 

jistazzjonaw ħaddiema fit-territorju 

tagħhom jiggarantixxu sett addizzjonali 

ta' termini u kundizzjonijiet li huma 

applikabbli b'mod obbligatorju għall-

ħaddiem fl-Istat Membru fejn isir ix-

xogħol.  Dak il-perjodu jenħtieġ li jiġi 

estiż wara notifika motivata mill-fornitur 

tas-servizz. 
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mod. L-impjegat għandu, b'mod 

partikolari, igawdi l-protezzjoni u l-

benefiċċji skont ir-Regolament Ruma I. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Hija każistika stabbilita li 

restrizzjoni għal-libertà li jiġu pprovduti 

servizzi tkun ammissibbli biss jekk tkun 

ġustifikata minn raġunijiet imperattivi ta' 

interess pubbliku li jridu jkunu 

proporzjonati u meħtieġa. 

(9) L-iżgurar ta' ħarsien akbar tal-

ħaddiema huwa neċessarju biex tkun 

salvagwardjata l-libertà li jiġu pprovduti 

servizzi fuq bażi ġusta kemm fil-perjodu 

qasir kif ukoll għal dak fit-tul, b'mod 

partikolari billi jiġi evitat l-abbuż tad-

drittijiet garantiti mit-Trattati. Ir-regoli li 

jiżguraw tali ħarsien tal-ħaddiema, 

madankollu, ma jistgħux jaffettwaw id-

dritt ta' impriżi li jistazzjonaw ħaddiema 

fit-territorju ta' Stat Membru ieħor li 

jinvokaw il-libertà li jipprovdu servizzi 

anki f'każijiet fejn l-istazzjonament jaqbeż 

l-24 xahar. Kwalunkwe dispożizzjoni 

applikabbli għal ħaddiema stazzjonati fil-

kuntest ta' stazzjonament li jaqbeż l-

24 xahar għandha b'hekk tkun 

kompatibbli ma' dik il-libertà. Hija 

każistika stabbilita li restrizzjoni għal-

libertà li jiġu pprovduti servizzi tkun 

ammissibbli biss jekk tkun ġustifikata minn 

raġunijiet imperattivi ta' interess pubbliku 

u jekk ikunu proporzjonati u meħtieġa. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-Artikolu 3 huwa emendat kif 

ġej: 

(2) (a) Il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li 

ġej: 

 "L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw, 

irrispettivament minn liema liġi tkun 

tapplika għar-relazzjonijiet tal-impjieg, li 

l-impriżi msemmija fl-Artikolu 1(1) 

jiggarantixxu lill-ħaddiema li jkunu 

stazzjonati fit-territorju tagħhom abbażi 

ta' ugwaljanza ta' trattament it-termini u 

l-kondizzjonijiet tal-impjieg li jkopru l-

kwistjonijiet li ġejjin li jkunu stipulati fl-

Istat Membru fejn jitwettaq ix-xogħol: 

 – skont il-liġi, ir-regolament jew id-

dispożizzjonijiet amministrattivi, u/jew 

 – skont ftehimiet kollettivi jew sentenzi ta' 

arbitraġġ li jkunu ġew iddikjarati 

applikabbli universalment jew mod ieħor 

f'konformità mat-tifsira tal-Artikolu 3(8). 

 (a) il-perijodi massimi ta' xogħol u l-

perijodi minimi ta' mistrieħ; 

 (b) it-tul minimu tal-liv annwali mħallas; 

 (c) ir-remunerazzjoni, inklużi r-rati ta' 

sahra; dan il-punt ma japplikax għal 

skemi ta' pensjoni supplementari għall-

irtirar mix-xogħol; 

 (d) il-kundizzjonijiet għall-ingaġġ ta' 

ħaddiema, b'mod partikulari l-

provvediment ta' ħaddiema minn impriżi 

tal-impjieg temporanju; 
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 (e) is-saħħa, is-sigurtà u l-iġjene fuq ix-

xogħol; 

 (f) miżuri protettivi dwar termini u 

kundizzjonijiet ta' impjieg ta' nisa tqal jew 

nisa li għadhom kif welldu reċentement, 

ta' tfal u ta' żgħażagħ; 

 (g) it-trattament indaqs bejn l-irġiel u n-

nisa u dispożizzjonijiet oħra dwar in-

nondiskriminazzjoni. 

 (h) il-kondizzjonijiet tal-akkomodazzjoni 

tal-ħaddiema meta pprovduti minn min 

iħaddem lil ħaddiema li jkunu l-bogħod 

mill-post tax-xogħol regolari tagħhom; 

 (i) allowances jew rimborżi ta' spejjeż biex 

jiġu koperti l-ispejjeż ta' vjaġġar, tal-ikel u 

tal-alloġġ għal ħaddiema l-bogħod mid-

dar għal raġunijiet professjonali; dan il-

punt japplika esklużivament għal spejjeż 

tal-ivvjaġġar, l-ikel u l-alloġġ huma 

mġarrba minn ħaddiem stazzjonat meta 

jkun meħtieġ li jivvjaġġa lejn il-post 

regolari tax-xogħol tiegħu u lura fl-Istat 

Membru li ġie stazzjonat fit-territorju 

tiegħu, jew meta jintbagħat 

temporanjament mill-impjegatur tiegħu 

minn dan il-post tax-xogħol lejn post tax-

xogħol ieħor. 

 Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-

kunċett ta' remunerazzjoni għandu jiġi 

ddeterminat mil-liġi u/jew il-prattika 

nazzjonali tal-Istat Membru li fit-

territorju tiegħu jiġi stazzjonat il-ħaddiem 

u jfisser l-elementi kollha tar-

remunerazzjoni magħmula obbligatorji 

b'liġi, regolament jew dispożizzjoni 

amministrattiva, ftehim kollettiv jew 

sentenza ta' arbitraġġ nazzjonali li f'dak l-

Istat Membru tkun ġiet iddikjarata 

universalment applikabbli jew tapplika 

mod ieħor f'konformità mal-Artikolu 3(8). 

 Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5 

tad-Direttiva 2014/67/UE, l-Istati Membri 

għandhom jippubblikaw, f'konformità 

mal-liġi u/jew prattika nazzjonali, 

mingħajr dewmien u b'mod trasparenti, 
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fis-sit web nazzjonali uffiċjali uniku 

msemmi f'dak l-Artikolu, l-elementi 

kostitwenti tar-remunerazzjoni 

f'konformità mal-punt (c) ta' dan il-

paragrafu u t-termini u l-kondizzjonijiet 

kollha tal-impjieg f'konformità mal-

Artikolu 3(1a). 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

informazzjoni pprovduta fis-sit web 

nazzjonali uffiċjali uniku hija preċiża u 

aġġornata. Il-Kummissjoni għandha 

tippubblika fuq is-sit web tagħha l-

indirizzi tas-siti web nazzjonali uffiċjali 

uniċi. 

Fejn l-informazzjoni fuq is-sit web 

nazzjonali uffiċjali uniku ma tindikax, 

f'konformità mal-Artikolu 5 tad-

Direttiva 2014/67/UE, liema termini u 

kondizzjonijiet ta' impjieg għandhom jiġu 

applikati, din iċ-ċirkostanza jenħtieġ li 

titqies, f'konformità mal-liġi u/jew il-

prattika nazzjonali, fl-istabbiliment ta' 

penali f'każ ta' ksur tad-dispożizzjonijiet 

nazzjonali adottati skont din id-Direttiva, 

sal-grad meħtieġ biex tiġi żgurata l-

proporzjonalità tagħha. 

1a. Meta d-durata effettiva ta' stazzjonar 

taqbeż l-24 xahar, l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw, irrispettivament 

minn liema liġi tapplika għar-

relazzjonijiet tal-impjieg, li l-impriżi 

msemmija fl-Artikolu 1(1) jiggarantixxu 

lill-ħaddiema stazzjonati fit-territorju 

tagħhom abbażi ta' trattament ugwali, 

flimkien mat-termini u l-kondizzjonijiet 

tal-impjieg imsemmija fil-paragrafu 1 ta' 

dan l-Artikolu, it-termini u l-

kondizzjonijiet applikabbli kollha tal-

impjieg li jkunu stipulati, fl-Istat Membru 

fejn jitwettaq ix-xogħol: 

(a) skont il-liġi, ir-regolament jew id-

dispożizzjonijiet amministrattivi, u/jew 

(b) skont ftehimiet kollettivi jew sentenzi 

ta' arbitraġġ li jkunu ġew iddikjarati 

applikabbli universalment jew mod ieħor 

f'konformità mat-tifsira tal-Artikolu 3(8). 

L-ewwel subparagrafu ta' dan il-

paragrafu ma japplikax għall-kwistjonijiet 
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li ġejjin: 

(a) il-proċeduri, il-formalitajiet u l-

kondizzjonijiet tal-konklużjoni u t-

terminazzjoni tal-kuntratt ta' impjieg, 

inkluż klawżoli ta' nonkompetizzjoni; 

(b) skemi ta' pensjoni okkupazzjonali tal-

irtirar supplementari. 

Fejn l-impriża msemmija fl-Artikolu 1(1) 

tissostitwixxi ħaddiem stazzjonat 

b'ħaddiem stazzjonat ieħor li jwettaq l-

istess xogħol fl-istess post, it-tul ta' żmien 

tal-istazzjonament, għall-finijiet ta' dan il-

paragrafu, għandu jkun id-durata 

kumulattiva tal-perijodi ta' stazzjonament 

tal-ħaddiema individwali kkonċernati. 

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-kunċett 

"l-istess xogħol fl-istess post" għandu jiġi 

determinat filwaqt li jitqiesu, fost l-oħrajn, 

in-natura tas-servizz li għandu jiġi 

pprovdut, ix-xogħol li għandu jitwettaq u 

l-indirizz(i) tal-post tax-xogħol. 

" 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li tagħmel it-test adottat lura f'konformità mal-proposta tal-Kummissjoni 

fejn ġie propost perjodu ta' 24 xahar għall-istazzjonar. Bħalissa ma hemm l-ebda limitu ta' żmien fuq il-

provvista ta' servizzi fil-kuntest tal-istazzjonar tal-ħaddiema. 

Il-limitu ta' żmien ta' 24 xahar tqassar mit-tim tan-negozjati għal 12-il xahar, li huwa perjodu qasir ħafna 

u b'mod ċar jirrestrinġi l-eżerċizzju ta' waħda mil-libertajiet fundamentali tal-UE, jiġifieri l-moviment 

liberu tas-servizzi. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2 a. Id-Direttivi 96/71/KE u 

2014/67/UE ma għandhomx japplikaw 

għas-settur tat-trasport mid-data tal-

applikazzjoni tal-att leġiżlattiv li jemenda 

d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward tar-

rekwiżiti ta' infurzar u jistabbilixxi regoli 

speċifiċi fir-rigward tad-

Direttiva 96/71/KE u d-

Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar 

tax-xufiera fil-qasam tat-trasport bit-triq. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tim ta' negozjati ma solviex il-problema rigward il-każijiet pendenti ta' ksur u l-kwistjonijiet 

amministrattivi f'li tiġi applikata d-Direttiva 2014/67 (id-Direttiva dwar l-Infurzar) għas-settur tat-

trasport. 

L-emenda tfittex li ttemm l-applikazzjoni ta' dawn il-miżuri sakemm jiġu adottati u applikati regoli 

speċifiċi lis-settur tat-trasport (fil-forma ta' lex specialis li hija parti mill-pakkett ta' mobbiltà u li 

bħalissa qed tiġi diskussa). 

 


