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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 352/2002, 754/2004, 837/2004, 992/2004, 892/2004, 363/2005, 
442/2005, 509/2005, 571/2005, 649/2005, 933/2005, 135/2006, 972/2006, 
76/2007, 945/2007, 946/2007, 1501/2007, 38/2008 u 944/2008 dwar in-naddafa 
taċ-ċmieni fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni 944/2008

Il-petizzjonant jipprotesta dwar il-prattiki tax-xogħol tad-ditti Ġermaniżi għat-tindif taċ-
ċmieni, it-tindif obbligatorju taċ-ċmieni u l-iskala relatata ta’ ħlasijiet fissi. Huwa jsostni li l-
leġiżlazzjoni Ġermaniża dwar it-tindif taċ-ċmieni tinsab f’konflitt mad-dispożizzjonijiet tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar id-dritt tal-istabbiliment, il-libertà li jiġu 
provduti servizzi u r-regoli tal-kompetizzjoni u, għaldaqstant, iħeġġeġ lill-Parlament 
Ewropew sabiex jieħu azzjoni biex jiżgura li l-awtoritajiet Ġermaniżi jikkonformaw, mingħajr 
dewmien, mal-leġiżlazzjoni tal-UE f’dan il-qasam.

Is-sommarji tal-petizzjonijiet kollha ta’ qabel jinsabu fid-diversi Avviżi lill-Membri 
preċedenti kif ġej: 
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2. Ammissibilità għall-petizzjoni 944/2008

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni(Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

Ammissibiltà għall-petizzjonijiet kollha preċedenti tinsab f’kull CM separat fir-referenza.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjoni 944/2008 u l-petizzjonijiet l-oħra msemmija hawn fuq kollha jirreferu għas-
sitwazzjoni fil-Ġermanja dwar in-naddafa taċ-ċmieni. Il-petizzjoni nru 944/2008 b’mod 
partikulari tirreferi għall-bidliet magħmula reċentament fil-leġiżlazzjoni Ġermaniża u l-fatt li 
wħud minn dawn il-bidliet ser jidħlu fis-seħħ biss wara perjodu ta’ tranżizzjoni.

Bħalma ġie spjegat qabel fir-risposti għall-petizzjonijiet numerużi dwar din il-kwistjoni (cf. 
risposti għall-petizzjonijiet imsemmija hawn fuq), il-Kummissjoni Ewropea bdiet proċedura 
ta’ ksur kontra l-Ġermanja fir-rigward tal-liġi Ġermaniża fuq in-naddafa taċ-ċmieni u l-
kompatibilità tagħha mal-liġi tal-Komunità. Għal aktar dettalji dwar il-proċedura ta’ ksur, 
nirreferu lill-Kumitat għar-risposti mogħtija għall-petizzjonijiet l-oħra. 

Il-Kummissjoni tista’ issa tinforma lill-Parlament li l-Ġermanja mmodifikat tassew il-
leġiżlazzjoni fuq in-naddafa taċ-ċmieni b’tali mod li ħalliet lill-Kummisjoni tagħlaq il-
proċedura ta’ ksur. Il-bidliet daħlu fis-seħħ fid-29.11.2008. Il-qafas legali l-ġdid jagħti ċ-ċans 
li naddafa taċ-ċmieni kwalifikati minn Stati Membri oħra jwettqu l-attivitajiet kollha ta’ tindif 
u spezzjoni  li qabel kienu  riservati għan-naddafa taċ-ċmieni tad-distrett bl-eċċezzjoni biss 
tal-ħruġ ta’ċertifikati ta’ konformità għal bini mibni reċentement u kontrolli tas-sigurtà li 
għandhom isiru kull tliet snin u nofs.  In-naddafa taċ-ċmieni tad-distrett se jibqgħu 
responsabbli li jaraw li l-ispezzjonijiet jitwettqu fuq bażi ta’ attestazzjonijiet provduti min-
naddafa taċ-ċmieni magħżula b’mod liberu lill-klijenti tagħhom.  In-naddafa taċ-ċmieni tad-
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distrett għandhom jiġu magħżula għal żmien limitat (7 snin) u wara proċedura ta' tender 
miftuħ  biex naddafa taċ-ċmieni kwalifikati minn Stati Membri oħra jkunu jistgħu japplikaw u 
jingħataw distrett.  Hemm ċerti arranġamenti transizzjonali applikabbli li suppost jagħtu ċans 
li jsiru l-adattamenti neċessarji, partikolarment rigward l-introduzzjoni gradwali ta’ proċedura 
ta’ tender miftuħ għall-għotja tad-distretti.  Minn issa, in-naddafa taċ-ċmieni minn Stati 
Membri oħra bdew igawdu bis-sħiħ id-dritt li jipprovdu s-servizzi tagħhom fil-Ġermanja, u ċ-
ċittadini Ġermaniżi jistgħu jużaw b’mod liberu naddafa taċ-ċmieni minn Stati Membri oħra. 
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