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DIKJARAZZJONI TAR-RAĠUNIJIET TAL-KUNSILL
Suġġett: Pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill fl-24 ta Lulju 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni 

ta'
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I. INTRODUZZJONI

1. Il-Kummissjoni adottat il-proposta oriġinali tagħha1 fit-13 ta' Jannar 2004 bil-għan li 

tipprovdi qafas legali li jelimina l-ostakoli għal-libertà ta' l-istabbiliment għal fornituri ta' 

servizzi u l-moviment liberu ta' servizzi bejn l-Istati Membri, li tagħti kemm lill-fornituri 

kif ukoll lir-riċevituri ta' servizzi ċ-ċertezza legali li jeħtieġu sabiex jeżerċitaw dawn iż-

żewġ libertajiet fundamentali mniżżlin fit-Trattat. Il-Proposta kienet eżaminata u diskussa 

estensivament fil-Kunsill u l-korpi preparatorji tiegħu taħt Presidenzi suċċessivi.

2. Il-Kumitat tar-Reġjuni ta l-Opinjoni tiegħu fit-30 ta' Settembru 20042.

3. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta l-Opinjoni tiegħu fl-10 ta' Frar 20053 .

4. Il-Parlament Ewropew adotta l-Opinjoni tiegħu fl-ewwel qari fis-16 ta' Frar 2006.

5. Il-Kummissjoni adottat il-proposta emendata tagħha fl-4 ta' April 2006. Il-proposta 

emendata fil-parti l-kbira tibni fuq l-Opinjoni tal-Parlament u fuq id-diskussjonijiet li saru 

fil-Kunsill.

6. Fid-29 ta' Mejju 2006, il-Kunsill (Kompetittività) laħaq ftehim politiku, bl-astensjoni tal-

Belġju u l-Litwanja, dwar test ta' kompromess bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tal-pożizzjoni 

komuni tiegħu.

7. Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni komuni tiegħu skond l-Artikolu 251 tat-Trattat tal-KE fl-24 

ta' Lulju 2006.
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II. OBJETTIVI

L-objettivi ta’ l-abbozz tad-Direttiva huma:

- It-titjib tal-bażi għal tkabbir ekonomiku u l-impjiegi fl-UE.

- Il-kisba ta' suq intern ġenwin fis-servizzi bit-tneħħija ta’ ostakoli legali u amministrattivi g

ħall-iżvilupp u l-eżerċizzju ta’ attivitajiet ta’ servizz.

- It-tisħiħ tad-drittijiet tar-riċevituri ta' servizzi.

- L-istabbiliment ta' obbligi b'rabta legali għal kooperazzjoni amministrattiva effettiva bejn l-

Istati Membri.

III. POŻIZZJONI KOMUNI

Il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill tirrifletti b'mod konsiderevoli l-opinjoni tal-

Parlament Ewropew fl-ewwel qari. Il-biċċa l-kbira ta' l-emendi tal-Parlament kienu diġà

inkorporati fil-proposta emendata tal-Kummissjoni, li elementi ċentrali minnhom ġew 

inkorporati fil-pożizzjoni komuni. Għalhekk, numru sostanzjali ta' l-emendi tal-Parlament ġew 

riflessi jew kompletament jew parzjalment fil-pożizzjoni komuni. Il-pożizzjoni komuni fiha 

wkoll ċertu numru ta' dispożizzjonijiet ġodda, li l-Kunsill jikkunsidra li huma essenzjali biex ji

żguraw l-implimentazzjoni effiċjenti tad-Direttiva u jikkontribwixxu għall-funzjonament xieraq 

tas-suq intern. 

Il-modifiki kollha għall-proposta emendata tal-Kummissjoni introdotti mill-Kunsill fil-po

żizzjoni komuni tiegħu ġew aċċettati mill-Kummissjoni.
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Analiżi tal-Pożizzjoni Komuni

Dispożizzjonijiet ġenerali (Artikoli 1-4)

Oqsma speċifiċi tal-liġi (Artikolu 1)

Fir-rigward tas-suġġett tad-Direttiva u r-relazzjoni tagħha ma' oqsma speċifiċi tal-liġi (drittijiet 

fundamentali, il-liġi tax-xogħol, il-liġi kriminali, il-protezzjoni jew il-promozzjoni tad-diversità

kulturali u lingwistika u l-pluraliżmu fil-medja) il-pożizzjoni komuni tirrifletti fil-parti l-kbira l-

emendi tal-Parlament (7, 8, 9, 290, 291, 297, 298, 299, parti rilevanti ta' 72). Il-premessa 10 

ġdida hija miżjuda biex tiċċara numru ta' regoli ta' karattru ġenerali li huma indipendenti mill-aċ

ċess għal jew l-eżerċizzju ta' attività ta' servizz. Numru ta' bidliet minuri fl-abbozzar fl-Artikolu 

1 jimmiraw li jagħmlu l-kontenut tagħha aktar espliċitu u mhux ambigwu.

Għan ta’ l-applikazzjoni (Artikolu 2) 

Fil-pożizzjoni komuni tiegħu, il-Kunsill ikkonsolida u ċċara aktar l-għan ta' l-applikazzjoni tad-

Direttiva, b'kont meħud sew ta' l-emendi adottati mill-Parlament fl-ewwel qari tiegħu. B'aktar 

preċiżjoni, il-pożizzjoni komuni tirrifletti l-kontenut ta' l-emendi tal-Parlament (b'mod 

partikolari l-Emendi 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 44, 20, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 

82, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 232, 233, 252, 294, 295, 296, 300, 302/332, 302/333, 

304, 305, 306, 403 u partijiet rilevanti ta' l-Emendi 72 u 289).

Fl-Artikolu 2(2)(a) iż-żieda tal-kelma 'non-ekonomiku' isservi biex jiġi tċċara t-terminu 'servizzi 

ta' interess ġenerali' li mhuwiex dejjem użat b'mod uniformi mill-Istati Membri. Riformulazzjoni 

oħra fl-Artikolu 2(2) (ċ), (f) u (i) timmira lejn kjarifika u li jiġi indirizat il-bosta tħassib espress 

mill-Istati Membri. 
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Safejn jikkonċerna l-esklużjoni ta' servizzi soċjali, fl-Artikolu 2(2)(j) il-pożizzjoni komuni 

tirreferi għal servizzi soċjali relatati ma' l-akkomodazzjoni soċjali, il-kura tat-tfal u l-appoġġ ta' 

familji u persuni li huma fil-bżonn b'mod permanenti jew temporanju u li jieħu ħsiebhom l-Istat, 

minn dawk b'mandat mill-Istat jew minn organizzazzjonijiet ta' karità rikonoxxuti bħala tali mill-

Istat. Il-Kunsill żied ukoll sentenza ġdida fil-Premessa 28 li tenfasizza li d-Direttiva m'għandiex 

taffettwa l-prinċipju ta' servizz universali fis-servizzi soċjali ta' l-Istati Membri.

Il-Kunsill mhuwiex f'pożizzjoni li jaċċetta l-Emenda 75, peress li l-Premessa 20 diġà fiha l-

ispjegazzjoni rilevanti tas-servizzi tat-telekomunikazzjonijiet. L-emenda 77 dwar l-esklużjoni 

ta' servizzi legali mhijiex aċċettata peress li l-Artikolu 3 diġà jipprovdi li fil-każ ta’ konflitt bejn 

id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tas-Servizzi u dispożizzjoni ta’ strument ieħor Komunitarju li 

jirregola aspetti speċifiċi ta’ l-attività ta' servizzi d-dispożizzjoni ta’ dan ta’ l-aħħar tipprevali.

Relazzjoni bejn id-Direttiva u dispożizzjonijiet oħrajn ta' dritt Komunitarju (Artikolu 3)

Il-pożizzjoni komuni ssegwi l-approċċ ta' l-emendi tal-Parlament 21, 83, 219, 307 soġġetti għal 

abbozzar mill-ġdid minuri sabiex ikun dikjarat b'mod ċar li fil-każ ta' konflitt ma' strumenti 

Komunitarji rilevanti oħrajn, għandhom jipprevalu d-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dawk l-

istrumenti. L-Artikolu 3(1) fih lista indikattiva ta' tali strumenti Komunitarji. Il-pożizzjoni 

komuni tenfasizza wkoll fl-Artikolu 3(2) li d-Direttiva ma tikkonċernax regoli tad-dritt 

internazzjonali privat, u b'mod partikolari mhux dawk li jiggarantixxu li l-konsumaturi 

jibbenefikaw mill-protezzjoni mogħtija mil-leġiżlazzjoni tal-konsumatur fis-seħħ fl-Istati 

Membri.

Definizzjonijiet (Artikolu 4)

Il-pożizzjoni komuni tirrifletti l-emendi 1-3, 5-6, 11, 23-26, 93-94, u 97-98 soġġetti għal 

abbozzar mill-ġdid minuri, 39, 84, 88 sa 90, 95 u 308, fil-prinċipju, iżda abbozzati mill-ġdid 

sabiex it-test isir konsistenti mal-leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti jew mal-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva.
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Barra minn hekk, il-pożizzjoni komuni kkompletat il-Premessi 37 u 40 u żiedet Premessa 38 

ġdida. Il-Kunsill ma aċċettax l-emendi 4, 85 u 86 dwar id-definizzjonijiet ta' 'servizz' u 'obbligi 

ta' servizz pubbliku'. L-emenda 96, dwar id-definizzjoni ta’ “ħaddiem”, hija kkunsidrata mhix 

meħtieġa fir-rigward tal-kamp ta’ l-applikazzjoni ddefinit mill-ġdid u għalhekk mhijiex inkluża 

fil-pożizzjoni komuni. L-emenda 92, fir-rigward tal-kunċett ta’ “awtoritajiet kompetenti”, u l-

emenda 87, dwar il-kunċett ta’ “fornitur” m’humiex aċċettati minħabba raġunijiet ta’ koerenza 

ma' leġiżlazzjoni Komunitarja rilavanti oħra. Fl-aħħarnett, il-pożizzjoni komuni ma taċċettax l-

emenda 22, li tħassar il-lista ta' servizzi koperti bid-Direttiva li tinsab fil-Premessa 33, li hija 

mdaħħla mill-ġdid, b'modifiki ta' abbozzar minuri sabiex tirrifletti l-għan emendat ta' l-

applikazzjoni.

Simplifikazzjoni amministrattiva (Artikoli 5-8)

Il-pożizzjoni komuni tirrifletti fil-biċċa l-kbira l-emendi rilevanti tal-Parlament Ewropew (27, 

29-30, 31, 32, 33, 99, partijiet rilevanti ta' l-emenda 100, 104, 105-106 u 108-111, 309). Fl-

Artikolu 6 (1), bl-użu tal-prepożizzjoni "permezz" minflok "fi", il-Kunsill ifittex li jikkjarifika li 

r-rwol tal-punti ta' kuntatt uniku jistgħu jkunu limitati biex jaġixxu bħala intermedjarji bejn il-

fornitur ta' servizz u l-awtoritajiet kompetenti.

Il-pożizzjoni komunit tipprevedi li l-istabbiliment ta' forom Ewropej se jitwettaq skond il-pro

ċedura tal-komitoloġija u żżid Premessa 45 ġdida li tissuġġerixxi numru ta' konsiderazzjonijiet 

li l-Istati Membri jistgħu jieħdu kont tagħhom waqt li jeżaminaw il-ħtieġa għas-simplifikazzjoni 

ta’ proċeduri u formalitajiet.

Il-Kunsill ma setax jaċċetta ċerti emendi, li huma kkunsidrati mhux konformi ma' l-approċċ tal-

Kunsill, bħall-emenda 102 peress li r-reġistrazzjoni pro forma mal-punti ta' kuntatt uniku tkun 

piż amministrattiv mhux meħtieġ, jew l-emenda 103, peress li punt Ewropew ta' kuntatt uniku 

jirrappreżenta struttura amministrattiva mhux meħtieġa u jkun kontra l-prinċipju ta' 

sussidjarjetà.
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L-emenda 310 ma ġietx aċċettata peress li referenza għas-superviżjoni ta' konformità mad-

Direttiva 96/71/KE, li mhijiex affettwata bil-proposta preżenti, mhijiex ikkunsidrata bħala 

xierqa.

Il-pożizzjoni komuni ma tinkorporax l-emenda 107 peress li tneħħi l-obbligu li tipprovdi tagħrif 

b'mezzi elettroniċi, li hija għodda essenzjali għal simplifikazzjoni amministrattiva, l-emenda 

111, minbarra l-iskeda ta' żmien riveduta, jew l-emenda 32 peress li proċeduri elettroniċi huma 

miżura essenzjali ta' simplifikazzjoni amministrattiva u jistgħu jintużaw ukoll għal 

dokumentazzjoni oriġinali peress li tista' tiġi pprovduta prova ta' awtentiċità b'mezzi elettroniċi.

Libertà ta' stabbiliment ta' fornituri (Artikoli 9-15)

Il-pożizzjoni komuni tirrifletti l-emendi 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 112-113, 115 u 117, 118-

122, 124-127, 128 u 129, parti mill-emendi 30 u 130, 131-133 u 136-137, 138, 140, 141, 142 

u 143, 144-145, 146, 147-149, 150 u 242. Bidliet minuri ta' abbozzar kienu kkunsidrati meħtie

ġa f'xi każijiet għal raġunijiet ta' ċarezza u l-Kunsill jemmen li s-sustanza ta' l-emendi tal-

Parlament Ewropew mhijiex affettwata.

Fl-Artikolu 14(6) huwa miżjud li l-projbizzjoni ta' konsultazzjoni ta' operaturi li jikkompetu ma 

tikkonċernax konsultazzjoni tal-pubbliku in ġenerali u fl-Artikolu 14(7) Stat Membru jista' je

ħtieġ assikurazzjoni jew garanziji finanzjarji, għalkemm m'hemm l-ebda tali obbligu għal 

fornitur stabbilit f'dak l-Istat Membru.

Il-pożizzjoni komuni ma taċċettax l-emendi 134 u 28 peress li awtorizzazzjoni taċita (fin-

nuqqas ta' tweġiba mill-awtoritajiet) hija ċentrali biex tiffaċilita l-libertà ta' l-istabbiliment, 

lanqas l-emenda 135, peress li din toħloq piż addizzjonali għall-applikanti u tagħmel reviżjoni 

ġudizzjarja aktar diffiċli. Fl-Artikolu 13, il-pożizzjoni komuni tintroduċi xi bidliet fil-paragrafi 3 

u 4 u fil-Premessa 63 dwar awtorizzazzjoni taċita, b'mod partikolari billi tippermetti lill-Istati 

Membri japplikaw estensjoni taż-żmien għall-proċedura meta din tkun



8

10003/4/06 REV 4 ADD 1 mds/MM/ibl
DG C I MT

ġustifikata bil-kumplessità tal-kwistjoni, u dment li l-applikant huwa debitament informat dwar 

l-estensjoni u dwar ir-raġunijiet għaliha. Dan jimmira li jagħmel l-iskemi ta' awtorizzazzjoni 

trasparenti u debitament aċċessibbli għal operaturi ekonomiċi, mingħajr ma jiċħad lil 

amministrazzjonijiet nazzjonali minn ċertu marġini ta' żieda fil-valur. Qiegħda ssir żieda għal 

Premessa 63 biex tispjega li l-possibbiltà għall-Istati Membri biex jattwaw arranġamenti 

differenti għal proċeduri ta' awtorizzazzjoni fejn ġustifikati b'raġunijiet prevalenti relatati ma' l-

interess pubbliku jistgħu jinkludu regoli li jipprovdu li fin-nuqqas ta' tweġiba f'ċertu perijodu ta' 

żmien l-applikazzjoni hija meqjusa li ġiet miċħuda u li tali ċaħda taċita tista' tiġi kkontestata fil-

qrati.

Fl-Artikolu 15(4), il-pożizzjoni komuni tintroduċi xi bidliet li jikkonċernaw l-applikazzjoni ta' 

proċess ta' evalwazzjoni għal servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ), bil-għan tal-

kjarifika li l-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni previst m'għandux jostakola l-prestazzjoni ta' kompiti 

mogħtija lil servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u li jiġi indirizzat it-tħassib tal-Parlament 

Ewropew li pprefera esklużjoni totali ta' SIEĠ mill-proċess ta' evalwazzjoni. Il-pożizzjoni 

komuni fiha formulazzjoni fl-Artikolu 15(6) u (7) li l-iskop tagħha huwa li jittaffa l-piż ta' l-

Istati Membri mill-obbligi taħt dan l-Artikolu u li jiġi indirizzat it-tħassib mill-Parlament 

Ewropew li ried imur lil hinn billi jħassar l-obbligu ta' notifika. B'mod partikolari, il-pożizzjon 

komuni tħassar mill-paragrafu 6 l-frażi " u l-ħtieġa għalih tinħoloq minn ċirkostanzi ġodda". Fil-

paragrafu 7, il-pożizzjoni komuni żżid, għall-finijiet ta' ċertezza legali, sentenza li tispjega li n-

notifika skond id-Direttiva 98/34/KE tissodisfa wkoll l-obbligu ta' notifika taħt din id-Direttiva.

Il-Kunsill ma aċċettax l-emendi 116 u 209 peress li l-obbligu li jevalwa u jirrapporta dwar 

skemi ta’ awtorizzazzjoni huwa miżura essenzjali sabiex jiġi faċilitat l-aċċess għall-attivitajiet 

ta’ servizz u l-eżerċizzju tagħhom. Madankollu, il-pożizzjoni komuni tispeċifika fi

Premessa 58 ġdida li l-obbligu ta’ rappurtar jikkonċerna biss l-eżistenza ta’ skemi ta’

awtorizzazzjoni u mhux il-kriterji u l-kondizzjonijiet għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni. Il-Kunsill 

ma jistax jaċċetta l-emenda 114, peress li din tagħmel it-test inqas ċar.
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L-emenda 120 tipproponi Premessa 61 ġdida, li ġiet inkluża fil-pożizzjoni komuni bil-għan li ji

ġi ċċarat li l-ħtieġa ta' non-dupplikazzjoni ma timpedixxix lill-Istati Membri milli japplikaw il-

kondizzjonijiet tagħhom stess iżda sempliċiment tirrikjedi li jieħdu kont ta' kondizzjonijiet 

ekwivalenti diġà sodisfatti mill-fornitur fi Stat Membru ieħor. Barra minn hekk, il-pożizzjoni 

komuni tirrifletti s-sustanza ta' l-emenda 121, iżda b'formulazzjoni differenti. Madankollu, il-po

żizzjoni komuni ma tinkludix l-emenda 122 minħabba li jekk deċiżjonijiet biex jingħataw 

awtorizzazzjoni kellhom jiġu esklużi mill-obbligu li jiġu dikjarati raġunijiet, reviżjoni 

ġudizzjarja ta' deċiżjonijiet amministrattivi, b'mod partikolari għal partijiet terzi, isiru anqas 

effettivi jekk mhux ukoll kważi impossibbli. Bl-istess mod, il-pożizzjoni komuni ma taċċettax l-

emenda 151, peress li t-tħassir ta' l-obbligi ta' notifika taffettwa serjament il-proċess ta' 

evalwazzjoni.

Libertà ta' forniment ta’ servizzi u derogi relatati (Artikoli 16-18)

Rigward il-libertà ta' forniment ta' servizzi (Artikolu 16) il-pożizzjoni komuni tirrifletti b'mod s

ħiħ l-emendi tal-Parlament Ewropew (45 sa 47, 152 u 293/rev4). Premessa 82 ġdida hija mi

żjuda biex tiċċara l-applikazzjoni tar-regoli ta' l-Istati Membri dwar kondizzjonijiet ta' impjiegi.

Rigward id-derogi addizzjonali mil-libertà ta' forniment ta' servizzi (Artikolu 17) il-Pożizzjoni 

Komuni taċċetta l-emendi tal-Parlament (53, 48, 50, 51, 54, 161, 162, 163, 165, 169, 170, 

171, 172, 173, 174 u 175, 400, 404) b'bidla minuri fil-paragrafu 12 dwar it-trasportazzjoni bil-

baħar ta' skart. L-Artikolu 18 tal-proposta oriġinali dwar derogi transitorjiġie mħassar 

f'konformità ma' l-emenda rilevanti tal-Parlament.

L-emendi 164, 167 u 168 mhumiex ikkunsidrati rilevanti wara l-bidliet fl-Artikolu 16. Il-Kunsill 

ma aċċettax l-emenda 176, peress li d-derogi każ b'każ relatati ma' l-eżerċizzju ta' professjoni 

ta' saħħa, is-saħħa pubblika u l-politika pubblika mhumiex meħtieġa bħal riżultat ta' esklużjoni 

ta' servizzi ta' saħħa mill-għan ta' l-applikazzjoni u l-formulazzjoni ġdida ta' l-Artikolu 16.
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Drittijiet ta’ riċevituri ta' servizzi (Artikoli 19-21)

Rigward id-drittijiet ta' riċevituri ta' servizzi, il-Pożizzjoni Komuni fil-biċċa l-kbira tagħha 

tirrifletti l-emendi korrispondenti tal-Parlament (178, 180, 247, 55 parzjalment) b'bidliet jew 

żidiet minuri.

Madankollu, il-Kunsill mhuwiex f'pożizzjoni li jaċċetta ż-żieda tal-kelma 'biss' (l-emenda 177) g

ħall-klawżola ta' non diskriminatorja mniżżla fl-Artikolu 20, peress li din tista' tiġi interpretata b

ħala li tippermetti diskriminazzjoni jekk ibbażata fuq raġunijiet oħrajn. L-emenda 179, li 

tipprovdi għal Artikolu 22a ġdid, ma tistax tiġi aċċettata peress li l-Kapitolu dwar is-

simplifikazzjoni amministrattiva fih dettalji biżżejjed dwar ir-rwol tal-punti ta' kuntatt uniku.

Rigward ir-rimbors ta' l-ispejjeż għall-kura tas-saħħa rċevuta fi Stat Membru ieħor (l-Artikolu 

23 tal-proposta oriġinali), il-pożizzjoni komuni taċċetta l-emendi 56 sa 62 u 180/247, li jħassru 

l-Artikolu 23 u l-premessi korrispondenti.

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar l-impjieg ta' ħaddiema u l-impjieg ta' ċittadini ta' pajjiż

terz (l-Artikoli 24 u 25 tal-proposta oriġinali), il-pożizzjoni komuni timxi skond l-approċċ tal-

Parlament (l-emendi 181, 182/248, 63-64, 183/249 u 65-66) u tħassar l-Artikoli 24 u 25 tal-

proposta oriġinali.

Kwalità tas-servizzi (Artikoli 22-27)

Rigward id-dispożizzjonijiet relatati mal-kwalità tas-servizzi, il-pożizzjoni komuni tirrifletti fil-

biċċa l-kbira l-approċċ tal-Parlament (l-emendi 64, 67, 185, 187, 188, 190, 194, 195, 196). G

ħal raġunijiet ta' ċarezza, l-Artikolu 22 jgħaqqad flimkien il-ħtiġiet kollha ta' tagħrif previsti 

f'partijiet oħrajn tad-Direttiva. L-Artikolu 23 tal-pożizzjoni komuni jikkonferma li 

assigurazzjoni ta' responsabbiltà professjonali mhijiex mandatorja. Il-proċedura f'każ ta' 

falliment fis-suq ta' l-assikurazzjoni mhijiex inkluża, peress li din mhix meħtieġa minħabba li l-

assikurazzjoni ta' responsabbiltà professjonali m'għadiex aktar mandatorja.



11

10003/4/06 REV 4 ADD 1 mds/MM/ibl
DG C I MT

Il-pożizzjoni komuni ma tinkorporax l-emendi 184 u 186 peress li kieku joħolqu piż mhux me

ħtieġ fuq il-fornituri ta' servizzi. Lanqas ma tista' tiġi aċċettata l-emenda 191 peress li t-tagħrif 

rilevanti dwar garanziji wara l-bejgħ iridu jiġu pprovduti lir-riċevituri mill-fornituri ta' servizz. L-

emenda 192 ma tistax tiġi aċċettata peress li r-rabta ma' leġiżlazzjoni Komunitarja oħra dwar 

garanziji ta' wara l-bejgħ għandha tissemma b'mod espliċitu. Il-pożizzjoni komuni ma taċċettax 

l-emendi 193 u 210 peress li l-Kunsill jemmen li l-obbligu ta' evalwazzjoni u rappurtar dwar 

restrizzjonijiet fuq attivitajiet multidixxiplinarji huwa miżura essenzjali għall-faċilitazzjoni ta’ l-a

ċċess għal attivitajiet ta’ servizzi u l-eżerċizzju tagħhom.

Kooperazzjoni amministrattiva (Artikoli 28-36)

Il-pożizzjoni komuni tirrifletti fis-sħiħ jew l-ispirtu ta' l-emendi korrispondenti tal-Parlament 

Ewropew (b'mod partikolari l-emendi 68-69, 197-198, 200-203) iżda b'xi ristrutturar, li kien 

meħtieġ b'segwitu ta' l-istruttura ġdida tal-Kapitolu dwar il-libertà ta' forniment ta' servizzi.

Programm ta’ konverġenza u dispożizzjonijiet finali (Artikoli 37-46)

Il-pożizzjoni komuni tinkorpora, b'abbozzar mill-ġdid minuri, l-emendi tal-Parlament (b'mod 

partikolari l-emendi 70, 71, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213). Premessa 114 ġdida hija mi

żjuda biex tiddeskrivi l-objettiv tal-kodiċi ta' kondotta.

Element importanti introdott bil-pożizzjoni komuni fl-Artikolu 39(5), huwa proċess li bih l-

Istati Membri għandhom jippreżentaw rapport lill-Kummissjoni dwar ħtiġiet nazzjonali li l-

applikazzjoni tagħhom tista' taqa' taħt l-Artikolu 16(1) it-tielet sub-paragrafu u l-Artikolu 

16(3). Il-Kummissjoni għandha tikkomunika dawn il-ħtiġiet lil Stati Membri oħrajn u tipprovdi 

analiżi u orjentazzjonijiet dwar l-applikazzjoni tagħhom fil-kuntest tad-Direttiva. Il-Kunsill 

jikkunsidra li din id-dispożizzjoni, li hija element ċentrali tal-bilanċ globali tat-test miftiehem,
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toħloq sistema effiċjenti ta' monitoraġġ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tista' tikkostitwixxi 

ostakolu għal-libertà tal-forniment ta' servizzi. Għalkemm taħt ċerti ċirkustanzi dan l-obbligu 

jista' joħloq xi piż tal-bidu għal amministrazzjonijiet nazzjonali, madankollu għandu 

jimminimizza l-piż u l-ispejjeż amministrattivi għall-fornituri ta' servizzi u billi jgħin lill-Istati 

Membri biex jidentifikaw ostakoli eżistenti jiffaċilita l-implimentazzjoni tad-Direttiva.

Fl-Artikolu 40, il-pożizzjoni komuni tintroduċi kumitat regolatorju. Il-pożizzjoni komuni 

tintroduċi Artikolu 43 ġdid dwar il-protezzjoni ta' data personali. Fl-Artikolu 44(1), il-po

żizzjoni komuni taċċetta l-emenda tal-Parlament u testendi l-perijodu ta' implimentazzjoni għal 

3 snin. Il-pożizzjoni komuni fiha wkoll premessa ġdida li tinkoraġġixxi lill-Istati Membri 

jfasslu tabelli biex juru l-korrelazzjoni bejn id-Direttiva u l-miżuri ta' transpożizzjoni.

IV. KONKLUŻJONI

Il-Kunsill jikkunsidra li l-pożizzjoni komuni tiegħu, li hija riżultat ta' ħidma ta' tħejjija u 

negozjati estensivi mill-2004 'l hawn u li għandha l-appoġġ sħiħ tal-Kummissjoni, hija konformi 

sew ma' l-objettivi tad-Direttiva proposta. Għalhekk, il-pożizzjoni komuni tfittex li tistabbilixxi 

qafas legali definit sew, li jtejjeb kemm għall-fornituri kif ukoll għar-riċevituri ta' servizzi ċ-

ċertezza legali u l-abbiltà ta' l-eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali mniżżlin fit-Trattat.

Il-Kunsill ikkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament fl-ewwel qari u l-proposta emendata tal-

Kummissjoni. Huwa jinnota li hemm konverġenza sinifikanti ta' pożizzjonijiet bejn it-tliet 

Istituzzjonijiet, b'mod partikolari fir-rigward tad-dispożizzjonijiet fundamentali ta' l-abbozz tad-

Direttiva. Din il-konverġenza hija riflessa sew fil-pożizzjoni komuni.

________________________


