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Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Jenħtieġ li kriterji bbilanċjati bħal 

dawn ikunu bbażati fuq kunċett ta' rabta 

suffiċjenti ta' xufier ma' territorju ta' Stat 

Membru ospitanti. Għalhekk, jenħtieġ li 

jiġi stabbilit limitu ta' żmien, li meta 

jinqabeż għandhom japplikaw ir-rata tal-

paga minima u l-liv annwali minimu bil-

ħlas tal-Istat Membru ospitanti fil-każ ta' 

operazzjonijiet ta' trasport nazzjonali u 

internazzjonali. Dan il-limitu ta' żmien ma 

għandux japplika għal operazzjonijiet ta' 

kabotaġġ kif definiti fir-Regolament 

1072/200918 u fir-Regolament 

1073/200919, minħabba li l-operazzjoni ta' 

trasport kollha kemm hi qed issir fi Stat 

Membru ospitanti. Bħala konsegwenza, 

ir-rata tal-paga minima u l-liv annwali 

minimu bil-ħlas tal-Istat Membru ospitanti 

għandhom japplikaw għall-kabotaġġ 

irrispettivament mill-frekwenza u miż-

żmien ta' kemm idumu l-operazzjonijiet 

imwettqa minn xufier. 

(12) Jenħtieġ li kriterji bbilanċjati bħal 

dawn ikunu bbażati fuq kunċett ta' rabta 

suffiċjenti ta' xufier ma' territorju ta' Stat 

Membru ospitanti. Għalhekk, jenħtieġ li 

jiġi stabbilit limitu ta' żmien, li meta 

jinqabeż għandhom japplikaw ir-rata tal-

paga minima u l-liv annwali minimu bil-

ħlas tal-Istat Membru ospitanti għal 

operazzjonijiet ta' trasport nazzjonali u 

internazzjonali. Ir-rata ta' remunerazzjoni, 

l-allowances, il-liv annwali minimu bil-

ħlas, il-ħin tax-xogħol massimu u d-

dispożizzjoni soċjali kollha tal-Istat 

Membru ospitanti jenħtieġ li japplikaw 

ukoll għall-kabotaġġ irrispettivament mill-

frekwenza u miż-żmien ta' kemm idumu l-

operazzjonijiet imwettqa minn xufier. 

_________________  

18 Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 

ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni 

għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-

trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 

14.11.2009, p. 72). 

 

19 Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-  
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni 

għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-

servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jħassar 

ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 

(ĠU L 300, 14.11.2009, p. 88). 

Or. en 



 

AM\1157476MT.docx  PE621.702v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

27.6.2018 A8-0206/162 

Emenda  162 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-

triq 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri ma għandhomx 

japplikaw il-punti (b) u (c) tal-ewwel 

subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-

Direttiva 96/71/KE għax-xufiera fis-settur 

tat-trasport bit-triq li jkunu impjegati 

minn impriżi msemmija fl-

Artikolu 1(3)(a) ta' dik id-Direttiva meta 

jitwettqu operazzjonijiet ta' trasport 

internazzjonali kif definiti fir-Regolament 

1072/2009 u fir-Regolament 1073/2009, 

meta l-perjodu ta' stazzjonar fit-territorju 

tagħhom għat-twettiq tal-operazzjonijiet 

ikun ugwali għal 3 ijiem jew inqas matul 

perjodu ta' xahar kalendarju wieħed. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jintemm l-isfruttament tal-pagi f'pajjiżi b'pagi għoljin u kundizzjonijiet soċjali għoljin għal xufiera 

minn pajjiżi b'salarju baxx u kundizzjonijiet soċjali baxxi, it-termini mtejba għal xufiera tat-trakkijiet 

għandhom jiġu applikati mill-ewwel jum ta' ħidma ‘l quddiem. Il-paragrafu li hemm referenza għalih hu 

għalhekk invalidu. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta l-perjodu ta' stazzjonar ikun itwal 

minn 3 ijiem, l-Istati Membri għandhom 

japplikaw il-punti (b) u (c) tal-ewwel 

subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 

96/71/KE għall-perjodu kollu ta' stazzjonar 

fit-territorju tagħhom matul il-perjodu ta' 

xahar kalendarju wieħed imsemmi fl-

ewwel subparagrafu. 

Mill-ewwel jum ta' stazzjonar, l-Istati 

Membri għandhom japplikaw il-punti(b) u 

(c) tal-ewwel subparagrafu tal-

Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE għall-

perjodu kollu ta' stazzjonar fit-territorju 

tagħhom matul il-perjodu ta' xahar 

kalendarju wieħed imsemmi fl-ewwel 

subparagrafu. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jintemm l-isfruttament tal-pagi f'pajjiżi b'pagi għoljin u kundizzjonijiet soċjali għoljin għal xufiera 

minn pajjiżi b'salarju baxx u kundizzjonijiet soċjali baxxi, it-termini mtejba għal xufiera tat-trakkijiet 

għandhom jiġu applikati mill-ewwel jum ta' ħidma. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt a – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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: 

(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 li jkun fiha biss l-

informazzjoni li ġejja: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex l-awtoritajiet superviżorji jifhmu b'mod sħiħ u biex ċertament ikunu konxji ta' dokumenti 

obbligatorji dwar l-istazzjonar, iridu jkunu kapaċi jaqrahom, fil-lingwa uffiċjali tagħhom. 

 


