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22.3.2019 A8-0206/751

Emenda 751
Andrey Novakov

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 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.

Xufier ma għandux jitqies stazzjonat 
skont it-tifsira tad-Direttiva 96/71/KE 
meta jwettaq operazzjonijiet 
internazzjonali bilaterali.
Għall-fini ta' din id-Direttiva, operazzjoni 
ta' trasport bilaterali fir-rigward ta' 
merkanzija hija l-moviment ta' 
merkanzija abbażi ta' kuntratt ta' trasport 
mill-Istat Membru ta' stabbiliment, kif 
definit fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament 
(KE) Nru 1071/2009 jew minn pajjiż terz 
jew mill-ewwel punt ta' qsim tal-fruntiera 
esterna tal-UE lejn Stat Membru ieħor 
jew lejn pajjiż terz, jew minn Stat Membru 
ieħor jew pajjiż terz lejn l-Istat Membru 
ta' stabbiliment.
2a. L-Istati Membri għandhom ukoll 
japplikaw l-eżenzjoni stabbilita fl-
Artikolu 2 fir-rigward tat-trasport tal-
merkanzija meta xufier jagħmel sa 
għaxar operazzjonijiet addizzjonali ta' 
trasport f'perjodu ta' xahar. 
Operazzjonijiet bħal dawn jitqiesu li 
jitwettqu matul il-vjaġġ lejn id-
destinazzjoni jew wara l-aħħar 
operazzjoni ta' trasport internazzjonali 
bilaterali jew matul il-vjaġġ ta' ritorn lejn 
l-Istat Membru ta' stabbiliment.
2ab. Għall-fini ta' din id-Direttiva, 
operazzjoni internazzjonali ta' trasport 
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transfruntier minn terzi hija l-moviment 
ta' merkanzija, abbażi ta' kuntratt ta' 
trasport, bejn żewġ Stati Membri 
differenti li ma jkunux l-Istat Membru ta' 
stabbiliment tal-impriża li tkun qed 
twettaq l-operazzjoni. Meta l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 2a 
ma jkunux ġew issodisfati, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw l-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE għall-perjodu kollu ta' 
stazzjonar fit-territorju tagħhom b'rabta 
mal-prestazzjoni ta' operazzjonijiet 
internazzjonali ta' trasport transfruntier 
minn terzi.
2b. Xufier involut fil-ġarr 
internazzjonali okkażjonali jew regolari 
ta' passiġġieri, kif definit fir-Regolament 
(KE) Nru 1073/2009, ma għandux jitqies 
stazzjonat għall-fini tad-
Direttiva 96/71/KE meta: jiġbor 
passiġġieri fl-Istat Membru ta' 
stabbiliment u jwassalhom fi Stat Membru 
ieħor jew f'pajjiż terz; jiġbor passiġġieri fi 
Stat Membru jew pajjiż terz u jwassalhom 
fl-Istat Membru ta' stabbiliment; jew 
jiġbor u jniżżel passiġġieri fl-Istat 
Membru ta' stabbiliment għall-fini ta' 
eskursjonijiet lokali, kif definit fir-
Regolament (KE) Nru 1073/2009.
2c. Xufier involut fil-kabotaġġ kif 
definit fir-Regolamenti (KE) 
Nru 2009/2009 u 1073/2009 għandu 
jitqies stazzjonat skont id-
Direttiva 96/71/KE. Minkejja l-
Artikolu 2(1) tad-Direttiva 96/71/KE, 
xufier ma għandux jitqies stazzjonat fit-
territorju ta' Stat Membru meta x-xufier 
jgħaddi minnu mingħajr ma jgħabbi jew 
iħott merkanzija u mingħajr ma jtella' jew 
iniżżel passiġġieri.
2d. Meta x-xufier ikun qed iwettaq il-
parti inizjali jew finali tal-vjaġġ ta' 
operazzjoni ta' trasport ikkombinata kif 
definita fid-Direttiva 92/106/KEE, dak ix-
xufier ma għandux jitqies stazzjonat 
għall-fini tad-Direttiva 96/71/KE jekk il-
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parti tal-vjaġġ waħidha tikkonsisti 
f'operazzjonijiet ta' trasport bilaterali kif 
definiti fil-paragrafu 2.
2e. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, bi qbil mad-
Direttiva 2014/67/UE, it-termini li 
jirregolaw ir-reklutaġġ imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE, u li 
jkunu mniżżla fi ftehimiet kollettivi 
f'konformità mal-Artikolu 3(1) u (8) ta' 
dik id-Direttiva, ikunu disponibbli b'mod 
aċċessibbli u trasparenti għall-impriżi tat-
trasport minn Stati Membri oħra u għax-
xufiera stazzjonati. L-informazzjoni 
rilevanti għandha, b'mod partikolari, 
tkopri r-remunerazzjonijiet differenti u l-
elementi kostitwenti tagħhom, inklużi 
elementi ta' remunerazzjonijiet previsti 
fil-ftehimiet kollettivi lokali jew reġjonali 
applikabbli, il-metodu użat għall-kalkolu 
tar-remunerazzjoni dovuta u, meta 
rilevanti, il-kriterji ta' kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta' paga 
differenti. F'konformità mad-Direttiva 
(UE) 2018/957 li temenda d-
Direttiva 96/71/KE, impriżi tat-trasport 
ma għandhomx jiġu penalizzati għal 
nuqqas ta' konformità ma' elementi ta' 
remunerazzjoni, il-metodu użat għall-
kalkolu tar-remunerazzjoni dovuta u, fejn 
rilevanti, il-kriterji ta' kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta' paga 
differenti li ma jkunux aċċessibbli 
pubblikament.
2f. L-impriżi tat-trasport stabbiliti 
f'pajjiżi terzi ma għandhomx jingħataw 
trattament aktar favorevoli minn dak 
mogħti lill-impriżi stabbiliti fl-Istati 
Membri. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw miżuri ekwivalenti għad-
Direttiva 96/71/KE u din id-
Direttiva [XX/XX] (lex specialis) fil-
ftehimiet bilaterali tagħhom ma' pajjiżi 
terzi meta jagħtu aċċess għas-suq tal-UE 
lil impriżi ta' trasport bit-triq stabbiliti 
f'dawk il-pajjiżi terzi. L-Istati Membri 
għandhom ukoll jaħdmu biex 
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jimplimentaw miżuri ekwivalenti fil-
kuntest ta' ftehimiet bilaterali ma' pajjiżi 
terzi. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti 
tal-ftehimiet bilaterali u multilaterali 
tagħhom ma' pajjiżi terzi lill-
Kummissjoni. Sabiex jiġi żgurat kontroll 
xieraq ta' dawn il-miżuri ekwivalenti fuq 
l-istazzjonar minn operaturi ta' pajjiżi 
terzi, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li r-regoli riveduti fir-Regolament 
(UE) XXX/XXX fir-rigward tal-
pożizzjonament permezz ta' takografu 
[Regolament li jimmodifika r-
Regolament 165/2014] ikunu implimentati 
fil-qafas tal-Ftehim Ewropew dwar il-
Ħidma ta' Ekwipaġġi ta' Vetturi involuti 
fit-Trasport Internazzjonali bit-Triq 
(AETR).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/752

Emenda 752
Andrey Novakov

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 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) perjodu ta' xogħol ta' kuljum ta' sitt 
sigħat jew aktar imqattgħin fit-territorju ta' 
Stat Membru ospitanti għandu jitqies bħala 
ġurnata sħiħa;

(b) perjodu ta' xogħol ta' kuljum ta' 
aktar minn sitt sigħat imqattgħin fit-
territorju ta' Stat Membru ospitanti għandu 
jitqies bħala ġurnata sħiħa;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Emenda 753
Andrey Novakov

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 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-pawżi, il-perjodi ta' mistrieħ u l-
perjodi ta' disponibbiltà mqattgħin fit-
territorju ta' Stat Membru ospitanti 
għandhom jitqiesu bħala perjodi ta' 
xogħol.

(c) il-pawżi u l-perjodi ta' mistrieħ 
barra l-perjodi ta' disponibbiltà mqattgħin 
fit-territorju ta' Stat Membru ospitanti ma 
għandhomx jitqiesu bħala perjodi ta' 
xogħol.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Emenda 754
Andrey Novakov

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 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(b) obbligu li x-xufier iżomm u 
jqiegħed għad-dispożizzjoni fuq karta jew 
f'forma elettronika, meta mitlub waqt 
kontroll fil-ġenb tat-triq, u mingħajr ma 
dan iwassal għal żieda f'burokrazija bla 
bżonn, 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.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/755

Emenda 755
Andrey Novakov

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 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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;

(d) obbligu li x-xufier iżomm u 
jqiegħed għad-dispożizzjoni fuq karta jew 
f'forma elettronika, meta mitlub waqt 
kontroll fil-ġenb tat-triq, u mingħajr ma 
dan iwassal għal żieda f'burokrazija bla 
bżonn, kopja tal-kuntratt ta' impjieg jew 
dokument ekwivalenti skont it-tifsira tal-
Artikolu 3 tad-Direttiva tal-
Kunsill 91/533/KEE20, tradott b'waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru 
ospitanti jew bl-Ingliż;

__________________ __________________
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).

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. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Emenda 756
Andrey Novakov

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 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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;

(e) obbligu li x-xufier iqiegħed għad-
dispożizzjoni fuq karta jew f'forma 
elettronika, meta mitlub waqt kontroll fil-
ġenb tat-triq, kopja tar-rendikont tal-paga 
tal-aħħar xaharr; 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;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/757

Emenda 757
Andrey Novakov

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 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 
tal-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli;

(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 
tal-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli approvat 
miż-żewġ naħat;

Or. bg


