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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex jiġi pprevenut, evitat u 
miġġieled it-tidwir mar-regoli applikabbli 
u/jew l-abbuż tagħhom mill-kumpaniji li 
jieħdu vantaġġ b’mod mhux xieraq jew 
b’qerq mil-libertà ta’ provvista ta’ servizzi 
mnaqqxa fit-Trattat u/jew l-applikazzjoni 
tad-Direttiva 96/71/KE l-implimentazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-kunċett ta’ 
stazzjonament għandhom jitjiebu.

(4) Sabiex jiġi pprevenut, evitat u 
miġġieled it-tidwir mar-regoli applikabbli 
u/jew l-abbuż tagħhom mill-kumpaniji li 
jieħdu vantaġġ b’mod mhux xieraq jew 
b’qerq mil-libertà ta’ provvista ta’ servizzi 
mnaqqxa fit-Trattat u/jew l-applikazzjoni 
tad-Direttiva 96/71/KE l-implimentazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-kunċett ta’ 
stazzjonament għandhom jitjiebu u 
għandhom jiġu introdotti fuq livell tal-
Unjoni kriterji aktar uniformi li 
jiffaċilitaw interpretazzjoni komuni.

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-miżuri kollha introdotti minn din 
id-Direttiva għandhom ikunu ġġustifikati, 
proporzjonati u nondiskriminatorji sabiex 
ma joħolqux piżijiet amministrattivi u ma 
jaqflux il-potenzjal li l-kumpaniji, b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji, 
għandhom biex joħolqu impjiegi ġodda, 
filwaqt li jipproteġu l-ħaddiema 
stazzjonati.
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Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu valutazzjoni ġenerali tal-elementi 
fattwali kollha sabiex jiddeterminaw jekk 
il-ħaddiem hux ġenwinament stazzjonat.
Jekk il-provi ma jistgħux jiġu prodotti, l-
Istati Membri involuti għandhom 
jikkollaboraw mill-qrib u mingħajr 
dewmien sabiex jagħżlu liema liġi hija 
applikabbli għall-kuntratt tal-impjieg, billi 
jibbażaw id-deċiżjoni tagħhom fuq ir-
Regolament Ruma I.

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Ir-reviżjoni li jmiss tar-Regolament 
tal-IMI għandha tikkonsidra l-fatt li l-IMI 
jinkorpora dak li attwalment huwa 
rregolat fi ħdan ftehimiet bilaterali.

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-obbliġi tal-Istati Membri li jagħmlu 
disponibbli b’mod ġenerali l-informazzjoni 
dwar il-patti u l-kondizzjonijiet tal-impjieg 
u li jipprovdu aċċess effettiv għaliha, mhux 
biss għal dawk li jipprovdu s-servizzi minn 
Stati Membri oħra, iżda wkoll lill-
ħaddiema stazzjonati kkonċernati, 
għandhom jiġu aktar ikkonkretizzati.

(14) L-obbligi tal-Istati Membri li jagħmlu 
disponibbli b’mod ġenerali l-informazzjoni
bla ħlas dwar il-patti u l-kundizzjonijiet tal-
impjieg u li jipprovdu aċċess effettiv 
għaliha, mhux biss għal dawk li jipprovdu 
s-servizzi minn Stati Membri oħra, iżda 
wkoll lill-ħaddiema stazzjonati 
kkonċernati, għandhom jiġu aktar 
ikkonkretizzati.
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Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-ħaddiema impjegati għandu 
jkollhom dritt individwali għall-
informazzjoni u pariri dwar id-drittijiet, l-
obbligi u l-patti u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol applikabbli.

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
ġusta tar-regoli sostanzjali dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta’ impjieg li jridu jiġu 
rrispettati fir-rigward tal-ħaddiema 
stazzjonati, u biex tiġi kkontrollata l-
konformità magħhom, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw biss ċerti miżuri ta’ 
kontroll jew formalitajiet amministrattivi 
lill-impriżi li jistazzjonaw il-ħaddiema 
għall-provvista tas-servizzi. Dawn il-
miżuri u rekwiżiti jistgħu jiġu imposti biss 
kemm-il darba l-awtoritajiet kompetenti 
ma jistgħux iwettqu l-ħidma tagħhom ta’ 
kontroll b’mod effettiv mingħajr l-
informazzjoni meħtieġa u l-informazzjoni 
neċessarja ma tistax tinkiseb faċilment 
minn min jimpjiega lill-ħaddiema 
stazzjonati jew mill-awtoritajiet fl-Istat 
Membru ta’ fejn huwa stabbilit dak li 
jipprovdi s-servizz fi żmien raġonevoli 
u/jew miżuri inqas restrittivi ma jiżgurawx 
li jinkisbu l-objettivi tal-miżuri ta’ kontroll 
nazzjonali meqjusa meħtieġa.

(16) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
ġusta tar-regoli sostanzjali dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta’ impjieg li jridu jiġu 
rrispettati fir-rigward tal-ħaddiema 
stazzjonati, u biex tiġi kkontrollata l-
konformità magħhom, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw biss ċerti miżuri ta’ 
kontroll jew formalitajiet amministrattivi 
lill-impriżi li jistazzjonaw il-ħaddiema 
għall-provvista tas-servizzi. Għall-fini ta’ 
ċarezza legali, il-miżuri u rekwiżiti ta’ 
kontroll possibbli għandhom ikunu 
uniformi fil-livell tal-Unjoni u jistgħu jiġu 
imposti biss kemm-il darba l-awtoritajiet 
kompetenti ma jistgħux iwettqu l-ħidma 
tagħhom ta’ kontroll b’mod effettiv 
mingħajr l-informazzjoni meħtieġa u l-
informazzjoni neċessarja ma tistax tinkiseb 
faċilment minn min jimpjiega lill-
ħaddiema stazzjonati jew mill-awtoritajiet 
fl-Istat Membru ta’ fejn huwa stabbilit dak 
li jipprovdi s-servizz fi żmien raġonevoli 
u/jew miżuri inqas restrittivi ma jiżgurawx 
li jinkisbu l-objettivi tal-miżuri ta’ kontroll 
nazzjonali meqjusa meħtieġa.
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Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-Istati Membri huma b'mod 
partikolari mħeġġa jintroduċu approċċ iktar 
integrat għall-ispezzjonijiet tax-xogħol. Il-
ħtieġa li jiġu żviluppati standards komuni 
sabiex jiġu stabbiliti metodi komparabbli, 
il-prassi u l-istandards minimi fil-livell tal-
Unjoni għandhom bl-istess mod jiġu 
eżaminati.

(22) L-Istati Membri huma b'mod 
partikolari mħeġġa jintroduċu approċċ iktar 
integrat għall-ispezzjonijiet tax-xogħol.
Hemm ukoll il-ħtieġa li jiġu żviluppati 
standards komuni sabiex jiġu stabbiliti 
metodi komparabbli, il-prassi u l-istandards 
minimi fil-livell tal-Unjoni.

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fid-dawl tal-prevalenza tas-
subkuntrattar fis-settur tal-kostruzzjoni u 
biex id-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati 
jkunu mħarsa, jeħtieġ li jkun żgurat li tal-
inqas il-kuntrattur li l-impjegatur tiegħu 
huwa subkuntrattur dirett jista’ jinżamm 
responsabbli li jħallas lill-ħaddiema 
stazzjonati r-rati minimi netti ta’ paga 
dovuta, xi pagamenti b’lura ta’ ħlas li ma 
sarx u/jew kontribuzzjonijiet dovuti lil 
fondi komuni jew lil istituzzjonijiet ta' 
msieħba soċjali regolati bil-liġi jew bi 
ftehim kollettiv sakemm dawn huma 
koperti bl-Artikolu 3 (1) tad-Direttiva 
96/71/KE flimkien ma' min jimpjega jew 
minfloku. Il-kuntrattur ma għandux
jinżamm risponsabbli jekk hu/hi jkun 
eżerċita/tkun eżerċitat id-diliġenza dovuta.
Tal-aħħar jista' jimplika miżuri ta' 
prevenzjoni li jikkonċernaw il-prova 
pprovduta mis-subkuntrattur, inkluż fejn 
rilevanti msejsa fuq l-informazzjoni ġejja 
mill-awtoritajiet nazzjonali.

(24) Fid-dawl tal-prevalenza tas-
subkuntrattar fis-settur tal-kostruzzjoni u 
biex id-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati 
jkunu mħarsa, huwa rakkomandat li tal-
inqas il-kuntrattur li l-impjegatur tiegħu 
huwa subkuntrattur dirett jista’ jinżamm 
responsabbli li jħallas lill-ħaddiema 
stazzjonati r-rati minimi netti ta’ paga 
dovuta, xi pagamenti b’lura ta’ ħlas li ma 
sarx u/jew kontribuzzjonijiet dovuti lil 
fondi komuni jew lil istituzzjonijiet ta' 
msieħba soċjali regolati bil-liġi jew bi 
ftehim kollettiv sakemm dawn huma 
koperti bl-Artikolu 3 (1) tad-Direttiva 
96/71/KE flimkien ma' min jimpjega jew 
minfloku. Il-kuntrattur ma jistax jinżamm 
risponsabbli jekk hu/hi jkun eżerċita/tkun 
eżerċitat id-diliġenza dovuta. Tal-aħħar 
jista' jimplika miżuri ta' prevenzjoni li 
jikkonċernaw il-prova pprovduta mis-
subkuntrattur, inkluż fejn rilevanti msejsa 
fuq l-informazzjoni ġejja mill-awtoritajiet 
nazzjonali.
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Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) F’każijiet speċifiċi kuntratturi oħra 
jistgħu, skont il-liġi nazzjonali u l-prassi, 
jinżammu wkoll responsabbli għal nuqqas 
ta’ rispett tal-obbligi skont din id-Direttiva 
jew ir-responsabbiltà tagħhom tista’ tkun 
limitata, wara konsultazzjoni mal-
imsieħba soċjali fil-livell nazzjonali jew 
settorjali.

imħassar

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-obbligu li jiġi impost rekwiżit ta' 
responsabbiltà fuq il-kuntrattur meta s-
subkuntrattur dirett li jipprovdi s-servizz 
ikun stabbilit fi Stat Membru ieħor, l-
istazzjonament tal-ħaddiema huwa 
ġġustifikat fl-interess ġenerali tal-
pubbliku dwar il-ħarsien soċjali tal-
ħaddiema. Dawn il-ħaddiema stazzjonati 
jistgħu ma jkunux fl-istess sitwazzjoni 
bħall-ħaddiema impjegati minn 
subkuntrattur dirett stabbilit fl-Istat 
Membru tal-istabbiliment tal-kuntrattur 
fir-rigward tal-possibbiltà li wieħed 
jiddikjara pagi dovuti jew pagamenti 
b'lura ta' taxxi jew ta' kontribuzżzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali miżmuma bla bżonn.

imħassar

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Id-diskrepanzi bejn is-sistemi tal-Istati 
Membri għal dak li għandu x’jaqsam mal-

(27) Id-diskrepanzi bejn is-sistemi tal-Istati 
Membri għal dak li għandu x’jaqsam mal-
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mezzi ta’ infurzar ta’ multi amministrattivi 
u/jew sanzjonijiet f’sitwazzjonijiet 
transkonfinali huma ta’ ħsara għat-tħaddim 
tajjeb tas-Suq Intern u hemm riskju li jkun 
diffiċli ħafna, jekk mhux impossibbli 
tiżgura li l-ħaddiema stazzjonati jgawdu 
minn livell ekwivalenti ta’ ħarsien mal-
Unjoni kollha.

mezzi ta’ infurzar ta’ multi amministrattivi 
u/jew sanzjonijiet f’sitwazzjonijiet 
transkonfinali huma ta’ ħsara għat-tħaddim 
tajjeb tas-Suq Intern u hemm riskju li jkun 
diffiċli ħafna, jekk mhux impossibbli 
tiżgura li l-ħaddiema stazzjonati jgawdu 
minn livell ekwivalenti ta’ ħarsien mal-
Unjoni kollha. Madankollu, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li multi u/jew 
penalitajiet amministrattivi effiċjenti li 
jiżguraw konformità mad-Direttiva 
96/71/KE u ma’ din id-Direttiva jiġu 
previsti.

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa f’każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mal-obbligi stipulati f’din id-
Direttiva, inklużi proċedimenti 
amministrattivi u ġudizjarji, u għandhom 
jistipulaw sanzjonijiet effettivi, dissważivi 
u proporzjonati għal xi ksur tal-obbligi 
skont din id-Direttiva.

(32) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa f’każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mal-obbligi stipulati f’din id-
Direttiva, inklużi proċedimenti 
amministrattivi u ġudizjarji, u għandhom 
jistipulaw sanzjonijiet effettivi, dissważivi 
u proporzjonati għal xi ksur tal-obbligi 
skont din id-Direttiva. Kooperazzjoni tajba 
bejn l-Istati Membri hija essenzjali għal 
infurzar korrett tad-Direttiva 96/71/KE u 
għall-ħolqien ta’ kundizzjonijiet ugwali 
għall-kumpaniji u l-ħaddiema kollha.

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
ġenerali komuni ta’ dispożizzjonijiet 
xierqa, miżuri u mekkaniżmi ta’ kontroll
meħtieġa għal implimentazzjoni, 
applikazzjoni u infurzar aħjar u aktar 
uniformi tad-Direttiva 96/71/KE fil-

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet xierqa, miżuri u 
mekkaniżmi ta’ kontroll biex tiżgura
implimentazzjoni, applikazzjoni u infurzar 
aħjar u aktar uniformi min-naħa tal-Istati 
Membri tad-Direttiva 96/71/KE fil-
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prattika, inklużi miżuri ta’ prevenzjoni u 
sanzjoni ta’ abbuż u tidwir tar-regoli 
applikabbli.

prattika, inklużi miżuri ta’ prevenzjoni u 
sanzjoni ta’ abbuż u tidwir tar-regoli 
applikabbli.

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "awtorità kompetenti" tfisser awtorità
maħtura minn Stat Membru biex twettaq
funzjonijiet skont din id-Direttiva;

(a) "awtorità kompetenti" tfisser
awtoritajiet pubbliċi maħtura minn Stat 
Membru biex iwettqu funzjonijiet skont din 
id-Direttiva;

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jinkludu 
l-uffiċċji ta’ kollegament imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jiġu kkomunikati 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-
oħra. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika u taġġorna regolarment il-
lista tal-awtoritajiet kompetenti u tal-
uffiċċji ta’ kollegament.
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Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "awtorità li tagħmel talba" tfisser l-
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru li 
tagħmel talba għal għajnuna, 
informazzjoni, notifika jew irkupru dwar 
penalità jew multa kif imsemmi fil-
Kapitolu V;

(b) "awtorità li tagħmel talba" tfisser l-
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru li 
tagħmel talba għal għajnuna, 
informazzjoni, notifika jew irkupru;

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "awtorità mitluba" tfisser l-awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru li lilha ssir 
talba għal għajnuna, informazzjoni, 
notifika jew irkupru.

(c) "awtorità mitluba" tfisser l-awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru li lilha ssir 
talba għal għajnuna, informazzjoni, 
notifika jew irkupru, kif imsemmi fil-
Kapitolu VI.

Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-fini tal-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar tad-
Direttiva 96/71/KE, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkunsidraw l-
elementi fattwali li jikkaratterizzaw l-
attivitajiet imwettqa minn impriża fl-Istat li 
fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-ġestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi.

1. Għall-fini tal-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar tad-
Direttiva 96/71/KE, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkunsidraw l-
elementi fattwali li jikkaratterizzaw l-
attivitajiet imwettqa minn impriża fl-Istat
Membru li fih tkun stabbilita sabiex 
jiddeterminaw jekk ġenwinament
tistazzjonax ħaddiema fit-territorju ta’ 
Stat Membru ieħor fil-qafas tal-provvista 
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Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk: ta’ servizzi transkonfinali. Dawn l-
elementi jistgħu jinkludu biss:

Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-post fejn jiġu ngaġġati l-ħaddiema 
stazzjonati,

(b) il-post fejn jiġu ngaġġati l-ħaddiema 
stazzjonati u li minnu jiġu stazzjonati,

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-post fejn l-impriża twettaq l-attività
sostanzjali ta’ negozju tagħha u fejn 
timpjega persunal amministrattiv,

(d) il-post fejn l-impriża twettaq l-attività 
ta’ negozju tagħha, li f’evalwazzjoni fuq 
perjodu ta’ żmien iktar mifrux mhijiex 
limitata għal ġestjoni purament interna 
u/jew għal attivitajiet amministrattivi,

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-għadd limitat, mhux normali, ta’ 
kuntratti mwettqa u/jew id-daqs ta’ 
fatturat imwettaq fl-Istat Membru tal-
istabbiliment.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Tħassir bil-għan li tkun ikkunsidrata s-sitwazzjoni ta’ SMEs ġodda li jistgħu jieħdu kuntratt 
mill-bidu u jużaw ħaddiema stazzjonati. F’sitwazzjoni bħal din, huma awtomatikament 
jkollhom fatturat aktar baxx fl-Istat Membru ta’ stabbiliment iżda dan ma jaffettwax in-natura 
ġenwina tal-kumpanija tas-sitwazzjoni ta’ stabbiliment.
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Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk: Dawn l-elementi jistgħu jinkludu biss:

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, in-neċessità u l-
adegwatezza tal-elementi elenkati fil-
paragrafi 1 u 2 ta' dan l-artikolu 
għandhom jiġu riveduti fid-dawl tad-
definizzjoni possibbli ta' elementi ġodda li 
għandhom jitqiesu sabiex jiġi stabbilit 
jekk l-impriża hijiex ġenwina u jekk 
ħaddiem stazzjonat iwettaqx 
temporanjament ix-xogħol tiegħu, bil-
ħsieb li tiġi proposta, fejn ikun xieraq, 
kwalunkwe emenda jew modifiki 
meħtieġa.

Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiġu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz tkun disponibbli għal 
kulħadd b'mod ċar u li jiftiehem u 
aċċessibbli faċilment, anki mill-bogħod u 
b’mezzi elettroniċi, f'formati u skont 
standards tal-web li jiżguraw aċċess għal 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiġu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz, inklużi dawk stabbiliti 
f’kuntratti kollettivi, tkun disponibbli għal 
kulħadd bla ħlas u b'mod ċar u li jiftiehem 
u aċċessibbli faċilment, anki mill-bogħod u 
b’mezzi elettroniċi, f'formati u skont 
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persuni b’diżabbiltajiet u li jiżguraw li l-
uffiċċji ta' kollegament jew il-korpi 
nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv.

standards tal-web li jiżguraw aċċess għal 
persuni b’diżabbiltajiet u li jiżguraw li l-
uffiċċji ta' kollegament jew il-korpi 
nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv.

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz fil-lingwi l-aktar rilevanti oħra li 
mhumiex dik/dawk nazzjonali tal-pajjiż li 
fih is-servizzi jiġu pprovduti, jekk huwa 
possibbli, fi ktejjeb fil-qosor li jindika l-
kondizzjonijiet ta’ xogħol ewlenin 
applikabbli u fuq talba f’format aċċessibbli 
għal persuni b’diżabbiltà;

Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f' li 
jintwieġbu t-talbiet ta' informazzjoni
ġġustifikati u għal twettieq ta' kontrolli, 
spezzjonijiet u investigazzjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluż l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew każijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi.

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f' li 
jintwieġbu bla dewmien it-talbiet ta' 
informazzjoni u t-twettiq ta' kontrolli, 
spezzjonijiet u investigazzjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluża l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema.
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Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-fini ta’ tweġib għal xi talba għal 
għajnuna mill-awtoritajiet kompetenti fi 
Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-
servizzi stabbiliti fit-territorju tagħhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għas-superviżjoni tal-attivitajiet tagħhom 
skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom.

3. Għall-fini ta’ tweġib għal xi talba għal 
għajnuna mill-awtoritajiet kompetenti fi 
Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-
servizzi stabbiliti fit-territorju tagħhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għas-superviżjoni tal-attivitajiet tagħhom 
skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom. Fejn 
il-fornituri tas-servizz jonqsu milli 
jipprovdu din l-informazzjoni, azzjoni 
xierqa għandha tinbeda mill-awtoritajiet 
kompetenti fi ħdan l-istat ospitanti u fejn 
hu xieraq b'kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti tal-istat ta' 
stabbiliment.

Ġustifikazzjoni

L-Awtoritajiet kompetenti fi ħdan stati ospitanti għandhom jinfurzaw l-UE u l-liġijiet 
nazzjonali ta' impjieg b'mod effettiv Fejn każ ta' ksur ikun ġie identifikat, u għal xi raġuni 
azzjoni legali m'hijiex possibbli fl-istat ospitanti, iż-żewġ stati għandhom jikkooperaw biex 
jiżguraw li l-fornitur tas-servizzi jinżamm responsabbli, jipprovdi r-remunerazzjoni xierqa 
lill-ħaddiema stazzjonati u jaffronta s-sanzjonijiet kriminali relevanti.

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każ ta’ diffikultà biex tiġi sodisfatta xi 
talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru in 
kwistjoni għandu jinforma malajr lill-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-
ħsieb li tinstab soluzzjoni.

4. F’każ ta’ diffikultà biex tiġi sodisfatta xi 
talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru in 
kwistjoni għandu jinforma malajr lill-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-
ħsieb li tinstab soluzzjoni. Fil-każ ta’ 
kwalunkwe problema persistenti fl-
iskambju tal-informazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tintervjeni sabiex 
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tassisti lill-Istati Membri jsolvu l-
problema.

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni mitluba minn Stati Membri 
oħrajn jew mill-Kummissjoni b’mezzi 
elettroniċi kemm jista’ jkun malajr u mhux 
aktar tard minn ġimgħatejn minn meta tasal 
it-talba.

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni mitluba minn Stati Membri 
oħrajn jew mill-Kummissjoni b’mezzi 
elettroniċi kemm jista’ jkun malajr u mhux 
aktar tard minn ġimagħtejn minn meta tasal 
it-talba jew fi żmien xahar jekk it-tweġiba 
tkun teħtieġ spezzjoni fuq il-post. Jekk it-
talba hija ta’ natura urġenti, l-
informazzjoni għandha tintbagħat fi 
żmien tlitt ijiem minn meta tasal it-talba.

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jintuża mekkaniżmu speċifiku ta’ 
urġenza għal sitwazzjonijiet speċjali fejn 
Stat Membru isir jaf dwar ċirkustanzi 
serji partikolari li jeħtieġu azzjoni urġenti.
F’ċirkustanzi bħal dawn l-informazzjoni 
għandha tintbagħat fi żmien 24 siegħa.

imħassar

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li 
jiskambjaw. L-informazzjoni skambjata 

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li 
jiskambjaw skont ir-regoli ta’ protezzjoni 
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għandha tintuża biss fir-rigward tal-
kwistjoni(jiet) li għaliha/hom tkun 
intalbet.

tad-dejta kif ukoll il-liġi u l-prattika 
nazzjonali tagħhom.

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti bl-istess mod jistgħu 
jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment, għal kull każ ta' 
servizzi pprovduti jew għal kull fornitur ta’ 
servizz, biex jipprovdu informazzjoni dwar 
il-legalità tal-istabbiliment tal-fornitur tas-
servizz, il-kondotta nadifa tal-fornitur tas-
servizz, u l-assenza ta' xi ksur tar-regoli 
applikabbli. L-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru tal-istabbiliment għandhom 
jipprovdu din l-informazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6.

3. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti bl-istess mod jistgħu 
jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment, għal kull każ ta' 
servizzi pprovduti jew għal kull fornitur ta’ 
servizz, biex jipprovdu informazzjoni dwar 
il-legalità tal-istabbiliment tal-fornitur tas-
servizz. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment għandhom 
jipprovdu din l-informazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6.

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-preżenza 
ta' ħaddiem stazzjonat wieħed jew aktar li 
jkun identifikabbli b’mod ċar, kemm huwa 
mistenni jibqa’ u l-post tal-preżenza tiegħu 
u s-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija lill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali responsabbli meta tibda l-
provvista tas-servizz, l-istqarrija tista’ 
tkopri biss l-identità tal-fornitur tas-servizz, 
il-preżenza ta' ħaddiem stazzjonat wieħed 
jew aktar li jkun identifikabbli b’mod ċar, 
kemm huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-
preżenza tiegħu u s-servizzi li jiġġustifikaw 
l-istazzjonament;
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Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, kemm-
il darba dawn id-dokumenti ma jkunux 
twal b’mod eċċessiv u jkunu dokumenti li 
għalihom ġeneralment jintużaw formoli 
standard;

(c) il-possibilità li tintalab traduzzjoni tad-
dokumenti msemmija fil-punt (b) tista’ 
tkun iġġustifikata, kemm-il darba dawn id-
dokumenti ma jkunux twal b’mod eċċessiv 
u jkunu dokumenti li għalihom 
ġeneralment jintużaw formoli standard;

Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) il-possibilità li tintalab in-nomina ta’ 
persuna ta’ kuntatt biex jinnegozja, jekk 
ikun meħtieġ, f'isem min iħaddem mal-
imsieħba soċjali rilevanti fl-Istat Membru
ospitanti, skont il-leġislazzjoni u l-prassi 
nazzjonali, fil-perjodu li fih jiġu pprovduti 
s-servizzi.

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm mekkaniżmi xierqa ta’ kontroll 
u monitoraġġ u li jitwettqu spezzjonijiet 
effettivi u xierqa fit-territorju tagħhom 
sabiex jikkontrollaw u jimmonitorjaw il-
konformità mad-dispożizzjonijiet u r-regoli 
stabbiliti fid-Direttiva 96/71/KE u 
jiggarantixxu l-applikazzjoni xierqa tagħha 
u l-infurzar. Dawn l-ispezzjonijiet 
għandhom jissejsu fuq evalwazzjoni tar-
riskju li trid issir mill-awtoritajiet 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm mekkaniżmi effettivi ta’ 
kontroll u monitoraġġ u li jitwettqu 
spezzjonijiet effettivi u xierqa fit-territorju 
tagħhom sabiex jikkontrollaw u 
jimmonitorjaw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet u r-regoli stabbiliti fid-
Direttiva 96/71/KE u f’din id-Direttiva u
jiggarantixxu l-applikazzjoni xierqa tagħha 
u l-infurzar. Dawn l-ispezzjonijiet 
għandhom jissejsu fuq evalwazzjoni tar-
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kompetenti regolarment. L-evalwazzjoni 
tar-riskju għandha tidentifika s-setturi ta’ 
attività li fihom l-impjieg tal-ħaddiema 
stazzjonati għall-provvista tas-servizzi 
huwa kkonċentrat fit-territorju tagħhom.
Hija u ssir evalwazzjoni tar-riskju bħal din, 
it-twettiq ta’ proġetti kbar infrastrutturali, 
il-problemi speċjali u l-ħtiġijiet ta’ setturi 
speċifiċi, ir-rapporti dwar xi ksur fl-
imgħoddi, kif ukoll il-vulnerabilità ta’ ċerti 
gruppi ta’ ħaddiema għandhom jiġu 
kkunsidrati.

riskju li trid issir mill-awtoritajiet 
kompetenti regolarment. L-evalwazzjoni 
tar-riskju għandha tidentifika s-setturi ta’ 
attività li fihom l-impjieg tal-ħaddiema 
stazzjonati għall-provvista tas-servizzi 
huwa kkonċentrat fit-territorju tagħhom.
Hija u ssir evalwazzjoni tar-riskju bħal din, 
it-twettiq ta’ proġetti kbar infrastrutturali, 
il-problemi speċjali u l-ħtiġijiet ta’ setturi 
speċifiċi, ir-rapporti dwar xi ksur fl-
imgħoddi, kif ukoll il-vulnerabilità ta’ ċerti 
gruppi ta’ ħaddiema għandhom jiġu 
kkunsidrati.

Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-trejdjunjins u partijiet terzi oħrajn, bħal 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet u 
entitajiet legali oħra li għandhom, skont 
il-kriterji stabbiliti mil-liġi nazzjonali 
tagħhom, interess leġittimu li jiżguraw li 
d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jiġu 
osservati, jistgħu jkunu involuti, għan-
nom jew b’sostenn tal-ħaddiema 
stazzjonati jew ta’ min jimpjegahom, bl-
approvazzjoni tagħhom, f’kull 
proċediment ġudizzjarju jew 
amministrattiv stipulat bl-objettiv ta’ 
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u/jew 
l-infurzar tal-obbligi skont din id-
Direttiva.

imħassar

Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-paragrafi 1 u 3 għandhom japplikaw 4. Il-paragrafi 1 u 3 għandhom japplikaw 
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mingħajr ħsara għar-regoli nazzjonali dwar 
skadenzi ta’ preskrizzjoni jew limiti ta’ 
żmien biex iressqu azzjonijiet bħal dawn.

mingħajr ħsara għar-regoli nazzjonali dwar 
skadenzi ta’ preskrizzjoni jew limiti ta’ 
żmien biex iressqu azzjonijiet bħal dawn.
Madankollu, fir-regoli ta’ proċedura 
nazzjonali għandu jkun previst perjodu 
minimu ta’ mill-inqas sitt xhur għall-
preżentazzjoni ta’ talba.

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-attivitajiet imsemmija fl-
Anness tad-Direttiva 96/71/KE, għas-
sitwazzjonijiet kollha ta’ stazzjonament 
koperti bl-Artikolu 1(3) tad-
Direttiva 96/71/KE, l-Istati Membri
għandhom jiżguraw fuq bażi ta’ non-
diskriminazzjoni fir-rigward tal-ħarsien 
tad-drittijiet ekwivalenti tal-impjegati tas-
subkuntratturi diretti stabbiliti fit-
territorju tagħhom, li l-kuntrattur li tiegħu 
min jimpjega (fornitur tas-servizz jew 
impriża ta’ impjieg temporanju jew 
aġenzija ta’ kollokament) huwa 
subkuntrattur dirett jista’, flimkien ma’ jew 
minflok min jimpjega, jinżamm 
responsabbli mill-ħaddiem stazzjonat u/jew 
fondi komuni jew istituzzjonijiet ta’ 
imsieħba soċjali għan-nuqqas ta’ ħlas ta’ 
dan li ġej:

1. Fir-rigward tal-attivitajiet imsemmija fl-
Anness tad-Direttiva 96/71/KE, għas-
sitwazzjonijiet kollha ta’ stazzjonament 
koperti bl-Artikolu 1(3) tad-
Direttiva 96/71/KE, l-Istati Membri huma 
inkoraġġuti biex jintroduċu sistema li fiha
l-kuntrattur li tiegħu min jimpjega (fornitur 
tas-servizz jew impriża ta’ impjieg 
temporanju jew aġenzija ta’ kollokament) 
huwa subkuntrattur dirett jista’, flimkien 
ma’ jew minflok min jimpjega, jinżamm 
responsabbli mill-ħaddiem stazzjonat u/jew 
fondi komuni jew istituzzjonijiet ta’ 
imsieħba soċjali għan-nuqqas ta’ ħlas ta’ 
dan li ġej:

Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kuntrattur li eżerċita d-diliġenza dovuta ma 

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li 
kuntrattur li eżerċita d-diliġenza dovuta ma 
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għandux ikun risponsabbli skont il-
paragrafu 1. Sistemi bħal dawn għandhom 
jiġu applikati b'mod trasparenti, mhux 
diskriminatorju u proporzjonat. Jistgħu 
jimplikaw miżuri preventivi li ttieħdu mill-
kuntrattur dwar il-prova pprovduta mis-
subkuntattur tal-kundizzjoniiet ewlenin 
tax-xogħol applikati għall-ħaddiema 
stazzjonati kif spejgat fl-Artikolu 3 (1) tad-
Direttiva 96/71.KE, inklużi ir-rendikonti 
tal-paga u l-pagamenti tas-salarji, skont l-
obbligi tas-sigurtà soċjali u/jew tat-
tassazzjoni fl-Istat Memrbu ta' stabbiliment 
u f'konformità mar-regoli applikabbli 
għall-istazzjonament tal-ħaddiema.

għandux ikun risponsabbli skont il-
paragrafu 1. Sistemi bħal dawn, jekk jiġu 
introdotti, għandhom jiġu applikati b'mod 
trasparenti, mhux diskriminatorju u 
proporzjonat. Jistgħu jimplikaw miżuri 
preventivi li ttieħdu mill-kuntrattur dwar il-
prova pprovduta mis-subkuntattur tal-
kundizzjoniiet ewlenin tax-xogħol applikati 
għall-ħaddiema stazzjonati kif spejgat fl-
Artikolu 3 (1) tad-Direttiva 96/71.KE, 
inklużi ir-rendikonti tal-paga u l-pagamenti 
tas-salarji, skont l-obbligi tas-sigurtà 
soċjali u/jew tat-tassazzjoni fl-Istat 
Memrbu ta' stabbiliment u f'konformità 
mar-regoli applikabbli għall-
istazzjonament tal-ħaddiema.

Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr ħsara għall-mezzi li huma jew 
jistgħu jkunu stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, il-prinċipji ta’ għajnuna reċiproka 
u għarfien, kif ukoll miżuri u proċeduri 
stipulati f’dan l-Artikolu għandhom 
japplikaw għall-infurzar transkonfinali ta’ 
multi u sanzjonijiet amministrattivi 
imposti għal nuqqas ta’ konformità mar-
regoli applikabbli fi Stat Membru fuq 
fornitur ta’ servizz stabbilit fi Stat Membru 
ieħor.

1. Mingħajr ħsara għall-mezzi li huma jew 
jistgħu jkunu stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, il-prinċipji ta’ għajnuna reċiproka 
u għarfien, kif ukoll miżuri u proċeduri 
stipulati f’dan il-Kapitolu għandhom 
japplikaw għall-infurzar transkonfinali ta’
sanzjonijiet u/jew multi amministrattivi
finanzjarji imposti fuq fornitur tas-servizz 
stabbilit fi Stat Membru, għal nuqqas ta’ 
konformità mar-regoli applikabbli dwar l-
istazzjonament ta’ ħaddiema fi Stat 
Membru ieħor.

Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità li tagħmel it-talba tista’, 2. L-awtorità li tagħmel it-talba tista’, 
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skont il-liġijiet, ir-regolamenti u l-prassi 
amministrattiva fis-seħħ fl-Istat Membru 
tagħha stess, titlob lill-awtorità kompetenti 
fi Stat Membru ieħor biex tirkupra sanzjoni 
jew multa jew tinnotifika deċiżjoni dwar l-
impożizzjoni ta’ penalità jew multa, 
sakemm huwa possibbli li l-liġijiet, ir-
regolamenti u l-prassi amministrattiva 
rilevanti fis-seħħ fl-Istat Membru tal-
awtorità li ssirilha t-talba jippermettu 
azzjoni bħal din għal talbiet jew 
deċiżjonijiet simili.

skont il-liġijiet, ir-regolamenti u l-prassi 
amministrattiva fis-seħħ fl-Istat Membru 
tagħha stess, titlob lill-awtorità kompetenti 
fi Stat Membru ieħor biex tirkupra sanzjoni 
jew multa jew tinnotifika deċiżjoni dwar l-
impożizzjoni ta’ penalità jew multa.

Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Raġunijiet għal ċaħda

L-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru 
mitlub jistgħu jirrifjutaw talba għal 
irkupru jew notifika ta’ deċiżjoni jekk it-
talba hija inkompleta jew b’mod ċar ma 
tikkorrispondix mad-deċiżjoni sottostanti 
jew l-ispejjeż meħtieġa biex tkun 
irkuprata s-sanzjoni/multa mhumiex 
proporzjonati mal-ammont li għandu jiġi 
rkuprat.

Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità li ssirilha t-talba għandha 
tirrimborża lill-awtorità li tagħmel it-talba
l-ammonti rkuprati fir-rigward tal-multi 
jew penalitajiet imsemmija f’dan il-
Kapitolu.

1. L-ammonti rkuprati fir-rigward tas-
sanzjonijiet u/jew multi msemmija f’dan 
il-Kapitolu għandhom jibqgħu għall-
awtorità li ssirilha t-talba.



PE502.130v03-00 22/25 AD\936306MT.doc

MT

Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità li ssirilha t-talba tista’ tirkupra 
l-ammonti mingħand il-persuna fiżika jew 
ġuridika kkonċernata u żżomm l-ispejjeż 
eventwali li ġġarrab marbuta mal-
irkupru, skont il-liġijiet u r-regolamenti u 
l-proċeduri jew prassijiet amministrattivi 
tal-Istat Membru tal-parti li ssirilha t-
talba li japplikaw għal talbiet simili.

imħassar

Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-irkupru joħloq problema 
partikolari jew jikkonċerna ammont kbir 
ħafna fi spejjeż, l-awtoritajiet li jagħmlu t-
talba u dawk li ssirilhom it-talba jistgħu 
jiftiehmu dwar arranġamenti speċifiċi ta’ 
rimborż għall-każ(ijiet) kkonċernat/i.

imħassar

Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minkejja l-paragrafu 2, l-awtorità 
kompetenti fl-Istat Membru li jagħmel it-
talba għandha tibqa' responsabbli lejn l-
Istat Membru li ssirlu t-talba għal 
kwalunkwe spiża u telf imġarrba bħala 
riżultat ta' azzjonijiet kkunsidrati bħala 
mhux iġġustifikati, f’termini tas-sustanza 
tal-multa jew penalità, il-validità tal-
istrument maħruġ mill-awtorità li tagħmel 
it-talba għall-fini tal-infurzar u/jew xi 
miżuri ta’ prekawzjoni meħuda mill-

imħassar
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awtorità li tagħmel it-talba.

Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Klawsola ta’ reviżjoni

Fi żmien tliet snin wara d-data msemmija 
fl-Artikolu 20, il-Kummissjoni għandha, 
f'konsultazzjoni mal-Istati Membri, 
tirrevedi l-applikazzjoni ta' dan il-
Kapitolu b'mod partikolari fid-dawl tal-
esperjenzi ma' u l-effikaċja tas-sistema ta' 
infurzar transkonfinali ta’ pieni/multi 
amministrattivi bil-ħsieb li tipproponi, 
fejn adatt, kwalunkwe emenda jew 
modifika meħtieġa.
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