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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri jistgħu jimponu 

biss ir-rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri 
ta' kontroll li ġejjin: 

4. L-Istati Membri għandhom 

jimponu, għal kull xufier stazzjonat, 

obbligu li operatur tat-trasport bit-triq 

stabbilit fi Stat Membru ieħor jibgħat, 

permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-

Suq Intern (IMI), dikjarazzjoni sempliċi 

ta' stazzjonar lill-awtoritajiet kompetenti 

nazzjonali mhux aktar tard minn meta jibda 

l-istazzjonar, f'forma elettronika 

standardizzata żviluppata u magħmula 

disponibbli mill-Kummissjoni, mingħajr 

dewmien indebitu, bil-lingwi uffiċjali 

kollha tal-Unjoni, li jkun fiha l-

informazzjoni li ġejja: 

(a) obbligu li operatur tat-trasport bit-

triq stabbilit fi Stat Membru ieħor jibgħat 

dikjarazzjoni ta' stazzjonar f'forma 

elettronika lill-awtoritajiet kompetenti 

nazzjonali mhux aktar tard minn meta jibda 

l-istazzjonar, b'lingwa uffiċjali tal-Istat 

Membru ospitanti jew bl-Ingliż u li jkun 

fiha biss l-informazzjoni li ġejja: 

 

(i) l-identità tal-operatur tat-trasport 

bit-triq; 

(i) l-identità tal-operatur tat-trasport 

bit-triq u, fil-każ ta' sussidjarja, l-indirizz 

tas-sede prinċipali; 

(ii)  id-dettalji ta' kuntatt ta' maniġer tat-

trasport jew ta' persuna/i oħra ta' kuntatt fl-

Istat Membru ta' stabbiliment biex 

jikkomunikaw mal-awtoritajiet kompetenti 

(ii)  id-dettalji ta' kuntatt ta' maniġer tat-

trasport jew ta' persuna/i oħra ta' kuntatt fl-

Istat Membru ta' stabbiliment biex 

jikkomunikaw mal-awtoritajiet kompetenti 
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tal-Istat Membru ospitanti li fih ikunu qed 

jiġu pprovduti s-servizzi, u biex jibagħtu u 

jirċievu dokumenti jew avviżi; 

tal-Istat Membru ospitanti li fih ikunu qed 

jiġu pprovduti s-servizzi, u biex jibagħtu u 

jirċievu dokumenti jew avviżi; 

(iii) l-għadd antiċipat u l-identitajiet 

tax-xufiera stazzjonati; 

(iii) l-informazzjoni dwar ix-xufier 

stazzjonat, inkluż dan li ġej: l-identità, il-

pajjiż ta' residenza, il-liġi tax-xogħol 

applikabbli għall-kuntratt tal-impjieg, il-

pajjiż ta' pagament tal-kontribuzzjonijiet 

soċjali u l-identifikatur tas-sigurtà soċjali; 

(iv) kemm mistenni jdum, id-data 

prevista tal-bidu u tat-tmiem tal-

istazzjonar; 

(iv) id-data prevista tal-bidu u tat-tmiem 

tal-istazzjonar ta' kull ħaddiem, mingħajr 

preġudizzju għal estensjoni possibbli fejn 

ikun meħtieġ minħabba ċirkostanzi mhux 

previsti; 

(v) in-numri tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni 

tal-vetturi li jintużaw fl-istazzjonar; 

(v) in-numri tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni 

tal-vetturi li jintużaw fl-istazzjonar; 

(vi) it-tip ta' servizzi tat-trasport, 

jiġifieri l-ġarr tal-merkanzija, it-trasport 

tal-passiġġieri, it-trasport internazzjonali, l-

operazzjonijiet ta' kabotaġġ; 

(vi) it-tip ta' servizzi tat-trasport, 

jiġifieri l-ġarr tal-merkanzija, it-trasport 

tal-passiġġieri, it-trasport internazzjonali, l-

operazzjonijiet ta' kabotaġġ; 

 Id-dikjarazzjoni sempliċi msemmija fl-

ewwel subparagrafu tista' tkopri perjodu 

massimu ta' sitt xhur u għandha tiġi 

aġġornata elettronikament mill-operatur 

tat-trasport bit-triq bi qbil mas-sitwazzjoni 

fattwali kurrenti mingħajr dewmien 

indebitu. 

 4a. L-Istati Membri jistgħu jimponu 

wkoll ir-rekwiżiti amministrattivi u l-

miżuri ta' kontroll li ġejjin: 

(b) obbligu li x-xufier iżomm u 

jagħmel disponibbli fuq karta jew f'forma 

elettronika, meta mitlub waqt kontroll fil-

ġenb tat-triq, kopja tad-dikjarazzjoni tal-

istazzjonar u evidenza dwar l-operazzjoni 

tat-trasport li tkun qed isseħħ fl-Istat 

Membru ospitanti, bħal nota ta' konsenja 

elettronika (e-CMR) jew il-provi 

msemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament 

(KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill. 

(a) obbligu li l-operatur tat-trasport bit-

triq jipprovdi lix-xufier stazzjonat bid-

dokumenti li ġejjin, fuq karta jew f'forma 

elettronika, għall-fini ta' kontrolli fil-ġenb 

tat-triq: 

 (i)  kopja tad-dikjarazzjoni sempliċi 

msemmija fil-paragrafu 4; 
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 (ii)  evidenza dwar l-operazzjoni tat-

trasport li tkun qed isseħħ fl-Istat Membru 

ospitanti kif imsemmi fl-Artikolu 8 tar-

Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill; 

 (iii)  in-nota ta' konsenja elettronika (e-

CMR); 

 (iv)  kopja tal-kuntratt ta' impjieg 

b'lingwa uffiċjali tal-Istat Membru 

ospitanti, jew bl-Ingliż; 

 (v)  kopja tar-riċevuta tal-paga tal-

aħħar xahrejn; 

(c) obbligu li x-xufier iżomm u 

jagħmel disponibbli, meta mitlub waqt 

kontroll fil-ġenb tat-triq, ir-

reġistrazzjonijiet tat-takografu, u b'mod 

partikolari l-kodiċijiet tal-pajjiż tal-Istati 

Membri li fihom kien preżenti x-xufier 

meta kien qed iwettaq operazzjonijiet tat-

trasport internazzjonali bit-triq jew 

operazzjonijiet ta' kabotaġġ; 

(b) obbligu li x-xufier iżomm u 

jagħmel disponibbli, meta mitlub waqt 

kontroll fil-ġenb tat-triq, ir-

reġistrazzjonijiet rilevanti tat-takografu, u 

b'mod partikolari l-kard tax-xufier bil-

qsim tal-fruntieri rreġistrat u l-kodiċijiet 

tal-pajjiż tal-Istati Membri li fihom kien 

preżenti x-xufier meta kien qed iwettaq 

operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali 

bit-triq jew operazzjonijiet ta' kabotaġġ; 

(d) obbligu li x-xufier iżomm u 

jagħmel disponibbli fuq karta jew f'forma 

elettronika, meta mitlub waqt kontroll fil-

ġenb tat-triq, kopja tal-kuntratt ta' impjieg 

jew dokument ekwivalenti skont it-tifsira 

tal-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-

Kunsill 91/533/KEE20, tradott lejn waħda 

mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru 

ospitanti jew bl-Ingliż; 

 

(e) obbligu li x-xufier jagħmel 

disponibbli fuq karta jew f'forma 

elettronika, meta mitlub waqt kontroll fil-

ġenb tat-triq, kopja tar-riċevuti tal-paga 

tal-aħħar xahrejn; waqt li jkun qed isir il-

kontroll fil-ġenb tat-triq, ix-xufier għandu 

jitħalla jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, 

lill-maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe 

persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi 

din il-kopja; 

 

(f) obbligu li x-xufier, wara l-perjodu 

ta' stazzjonar, jippreżenta fuq karta jew 

f'forma elettronika, kopji tad-dokumenti 

msemmija fil-punti (b), (c) u (e), fuq talba 

(c) obbligu li l-operatur tat-trasport bit-

triq, wara l-perjodu ta' stazzjonar, 

jippreżenta fuq karta jew f'forma 

elettronika, kopji tad-dokumenti msemmija 
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tal-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti 

f'perjodu ta' żmien raġonevoli; 

fil-punti (a) u (b), inklużi kopji tar-riċevuti 

tal-paga rilevanti, fuq talba tal-awtoritajiet 

tal-Istat Membru ospitanti mingħajr 

dewmien indebitu. 

__________________ __________________ 

20 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-

14 ta' Ottubru 1991 dwar l-obbligazzjoni 

ta' min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema 

bil-kondizzjonijiet applikabbli għall-

kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg 

(ĠU L 288, 18.10.1991, p. 32). 

 

Or. en 

 

 

 

 


