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21.3.2019 A8-0206/205

Emenda 205
Marita Ulvskog
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

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 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom japplikaw id-
Direttivi 96/71/KE u 2014/67/UE għall-
perjodu kollu ta' stazzjonar fit-territorju 
tagħhom għax-xufiera fis-settur tat-
trasport bit-triq li jkunu impjegati minn 
impriżi msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-Artikolu 1(3) meta jitwettqu l-partijiet 
ta' vjaġġi tat-trasport tal-merkanzija bit-
triq ta' trasport ikkombinat kif imsemmi 
fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 92/106/KEE.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/206

Emenda 206
Marita Ulvskog
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

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 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 3b. Għall-finijiet tal-punti (b) u (c) tal-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-
Direttiva 96/71/KE, meta l-operazzjonijiet 
jitwettqu f'aktar minn Stat Membru 
wieħed fl-istess jum, għandhom japplikaw 
it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg li 
jkunu l-aktar favorevoli għax-xufier 
stazzjonat.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/207

Emenda 207
Marita Ulvskog
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

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 4

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, u 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 

(ii) id-dettalji ta' kuntatt ta' maniġer tat-
trasport jew ta' persuna/i oħra ta' kuntatt fl-
Istat Membru ta' stabbiliment biex 
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jikkomunikaw mal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ospitanti li fih ikunu qed 
jiġu pprovduti s-servizzi, u biex jibagħtu u 
jirċievu dokumenti jew avviżi;

jikkomunikaw mal-awtoritajiet kompetenti 
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) 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/KEE, 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 

(c) obbligu li l-operatur tat-trasport 
bit-triq, wara l-perjodu ta' stazzjonar, 
jippreżenta fuq karta jew f'forma 
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msemmija fil-punti (b), (c) u (e), fuq talba 
tal-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli;

elettronika, kopji tad-dokumenti msemmija 
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
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21.3.2019 A8-0206/208

Emenda 208
Marita Ulvskog
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

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 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 4b. L-Istati Membri jistgħu jimponu 
rekwiżiti amministrattivi u miżuri ta' 
kontroll oħra, f'każ li jinqalgħu 
sitwazzjonijiet jew żviluppi ġodda li 
minnhom ikun jidher li r-rekwiżiti 
amministrattivi u l-miżuri ta' kontroll 
eżistenti mhumiex biżżejjed jew effiċjenti 
biex jiżguraw monitoraġġ effettiv tal-
konformità mal-obbligi stabbiliti fid-
Direttiva 96/71/KE, 
[Direttiva 2014/67/UE] u f'din id-
Direttiva, dment li dawn ikunu ġustifikati 
u proporzjonati.

Or. en



AM\1180537MT.docx PE621.702v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

21.3.2019 A8-0206/209

Emenda 209
Marita Ulvskog
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

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 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 4c. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni u lill-
fornituri tas-servizz kwalunkwe miżura 
msemmija fil-paragrafu 4a li japplikaw 
jew li jkunu implimentaw. Il-Kummissjoni 
għandha tikkomunika dawk il-miżuri lill-
Istati Membri l-oħra. L-informazzjoni 
għall-fornituri tas-servizz għandha tkun 
disponibbli b'mod ġenerali fis-sit web 
nazzjonali uffiċjali uniku msemmi fl-
Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/67/UE. Il-
Kummissjoni għandha tissorvelja l-
applikazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 4(c), tevalwa l-konformità 
tagħhom mad-dritt tal-Unjoni u, meta 
jkun xieraq, għandha tieħu l-miżuri 
meħtieġa b'konformità mal-kompetenzi 
tagħha skont it-TFUE. Il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta regolarment lill-
Kunsill dwar il-miżuri kkomunikati mill-
Istati Membri u, meta jkun xieraq, dwar 
is-sitwazzjoni attwali tal-analiżi jew il-
valutazzjoni tagħha.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/210

Emenda 210
Marita Ulvskog
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

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 4d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 4d. L-evidenza msemmija fil-punti (a), 
(b) u (c) tal-Artikolu 2(4a) għandha 
tinżamm fil-vettura u tiġi ppreżentata lill-
uffiċjali ta' spezzjoni awtorizzati tal-Istat 
Membru li qed jospita lix-xufier stazzjonat 
matul il-kontroll fil-ġenb tat-triq.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/211

Emenda 211
Marita Ulvskog
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

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 4e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 4e. Għall-fini tal-valutazzjoni ta' jekk 
ġewx issodisfati d-dispożizzjonijiet tad-
Direttivi 96/71/KE u 2014/67/UE, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti għandhom jivverifikaw dawn li 
ġejjin matul il-kontrolli fil-ġenb tat-triq:
(a) id-data tat-takografu tal-jum 
attwali u tas-56 jum preċedenti;
(b) in-noti ta' konsenja elettronika tal-
jum attwali u tas-56 jum preċedenti;
(c) id-dokumenti msemmija fil-
punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 4a.
L-awtoritajiet tal-kontrolli fil-ġenb tat-triq 
għandhom jibagħtu l-informazzjoni 
kollha msemmija fil-paragrafu ta' hawn 
fuq lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru responsabbli għall-valutazzjoni 
tal-konformità mad-Direttivi 96/71/KE u 
2014/67/UE.
Sabiex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta' 
din id-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
b'assistenza reċiproka u bl-informazzjoni 
rilevanti kollha, skont il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fid-Direttiva 2014/67/UE u fir-
Regolament (KE) Nru 1071/2009.
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Sabiex tiżdied l-effettività tal-infurzar 
transfruntier u tal-kontrolli mmirati, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu aċċess 
f'ħin reali lill-awtoritajiet awtorizzati 
rilevanti kollha tal-ispezzjoni, għall-IMI, 
għar-reġistri elettroniċi nazzjonali 
stabbiliti bir-Regolament (KE) 
Nru 1071/2009, għad-dikjarazzjonijiet 
sempliċi msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan 
l-Artikolu, u għal kwalunkwe bażi ta' 
dejta rilevanti oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istazzjonar tal-ħaddiema ma jistax jiġi vverifikat mal-ġenb tat-triq, peress li l-awtoritajiet 
ta' kontroll fil-ġenb tat-triq ma għandhomx il-kompetenza u l-għarfien primarji biex jevalwaw 
is-sitwazzjonijiet ta' stazzjonar. Madankollu, il-kontrolli mal-ġenb tat-triq jista' jkollhom rwol 
ewlieni fl-infurzar tar-regoli dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema fit-trasport bit-triq, jekk ikunu 
kkombinati b'mod adegwat ma' kontrolli tal-kumpanija mill-awtoritajiet tax-xogħol u tat-
trasport. Għalhekk, il-kontrolli mal-ġenb tat-triq huma maħsuba biex jiġbru d-data rilevanti 
għall-istazzjonament u jibagħtuha lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn issir il-
verifika, li mbagħad jiskambja l-informazzjoni mal-kontropartijiet tiegħu madwar l-UE. Din 
hija taħlita effikaċi ta' kontrolli momentarji u ta' oħrajn transkonfinali li jindirizzaw in-natura 
mobbli tas-settur.
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21.3.2019 A8-0206/212

Emenda 212
Marita Ulvskog
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

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 4f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 4f. Għandha tiġi ppubblikata lista tal-
Unjoni tat-trasportaturi tal-merkanzija 
bit-triq li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti 
legali rilevanti sabiex tiġi żgurata l-akbar 
trasparenza possibbli. Din il-lista tal-
Unjoni għandha tkun ibbażata fuq kriterji 
komuni żviluppati fil-livell tal-Unjoni u 
għandha tiġi riveduta annwalment mill-
Awtorità Ewropea tax-Xogħol. It-
trasportaturi tal-merkanzija bit-triq 
elenkati fil-lista tal-Unjoni għandhom 
ikunu soġġetti għal projbizzjoni tal-
operazzjoni. Il-projbizzjonijiet tal-
operazzjoni fil-lista tal-Unjoni għandhom 
japplikaw fit-territorju kollu tal-Istati 
Membri. F'każijiet straordinarji, l-Istati 
Membri jistgħu jieħdu miżuri unilaterali. 
F'każ ta' emerġenza, u meta jiltaqgħu ma' 
problema ta' sigurtà mhux prevista, l-
Istati Membri għandu jkollhom il-
possibbiltà li immedjatament joħorġu 
projbizzjoni ta' operazzjoni għat-territorju 
tagħhom stess.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/213

Emenda 213
Marita Ulvskog
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

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 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-finijiet tal-punt (a) tal-
paragrafu 4, operatur tat-trasport bit-triq 
jista' jipprovdi dikjarazzjoni ta' stazzjonar 
li tkopri perjodu mhux itwal minn sitt 
xhur.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni ta' stazzjonar għal grupp ta' xufiera u t-tipi kollha ta' trasport għal perjodu ta' 
sitt xhur ma jkollha ebda valur miżjud għall-infurzar peress li tinkludi informazzjoni ġenerali 
biss li fuq il-bażi tagħha l-infurzaturi ma jistgħux jagħmlu valutazzjoni dwar il-ġenwinità tal-
istazzjonar. Għall-kuntrarju, dikjarazzjoni ta' stazzjonar għal kull xufier u kull sitwazzjoni ta' 
stazzjonar tipprovdi rabta ġenwina u infurzabbli bejn operazzjoni ta' trasport, minn naħa 
waħda, u x-xufier u l-vettura involuti, min-naħa l-oħra. Dan huwa l-uniku mod biex jiġu 
eliminati l-abbużi potenzjali.
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triq
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 5a. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw mill-qrib 
u għandhom jagħtu assistenza reċiproka 
u l-informazzjoni rilevanti kollha lil 
xulxin, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti 
fid-Direttiva 2014/67/UE u fir-
Regolament (KE) Nru 1071/2009.
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