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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Bis-sentenzi tagħha Viking C-438/05, Laval C-341/05, Rüffert C-346/06 u l-Kummissjoni v il-
Lussemburgu C-319/06, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddimostrat b’mod ċar l-inadegwatezza 
tad-Direttiva 96/71/KE attwalment fis-seħħ. Id-drittijiet u l-miżuri protettivi li tistipula ġew 
evitati u għadhom jiġu evitati minn kumpaniji, parzjalment għaliex l-Istati Membri naqsu 
milli jimplimentawhom u japplikawhom b’mod suffiċjenti.

L-għan tad-Direttiva 96/71/KE, li għall-implimentazzjoni tagħha d-direttiva preżenti ġiet 
ippreżentata, huwa li tiggarantixxi, fil-qafas tal-moviment ħieles tas-servizzi, il-protezzjoni 
minima tal-ħaddiema stazzjonati, u b’mod partikolari l-Artikolu 3 għandu l-għan li 
jiggarantixxi rati minimi ta’ ħlas, kundizzjonijiet tax-xogħol, sikurezza u ħarsien tas-saħħa 
min-naħa tal-Istat Membru ospitanti.  Għandu jiġi enfasizzat li dan jikkonċerna, kif joħroġ ċar 
mill-Artikolu 3 (7),  l-istandards minimi u mhux l-istandards massimi, kif ġie suġġerit 
reċentement fl-interpretazzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.  

Ir-rapporteur hija tal-fehma li l-iskop tad-Direttiva ta’ Infurzar huwa li tiżgura l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE, li toħloq kundizzjonijiet ugwali ta’ 
kompetizzjoni għall-kumpaniji nazzjonali u kompetituri mill-Unjoni Ewropea, tipprevjeni 
sitwazzjoni fejn id-Direttiva 96/71/KE tkun tista’ tiġi evitata u tiżgura l-protezzjoni tal-
ħaddiema u d-drittijiet tagħhom, sabiex tipprojbixxi trattament inugwali ta’ ħaddiema lokali u 
ħaddiema stazzjonati u diskriminazzjoni kontriehom fuq il-bażi ta’ nazzjonalità jew 
ċittadinanza. 

Ir-rapporteur tikkonċentra partikolarment, permezz tal-emendi tagħha, fuq titjib fit-
traspożizzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni.  Dan jista’ jinkiseb biss bis-saħħa ta’ 
kooperazzjoni amministrattiva aħjar kif ukoll mekkaniżmi ta’ sorveljanza u ta’ kontroll aktar 
effettivi u regoli ta’ responsabilità riġidi. 

F’termini ta’ kooperazzjoni amministrattiva, ir-rapporteur tixtieq tissottolinja l-fatt li l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri, li huma responsabbli biex iwettqu l-kompiti tad-
Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva preżenti, għandhom ikunu jistgħu jaġixxu mingħajr 
restrizzjonijiet kemm jista’ jkun. Jekk l-impriżi jistgħu jaġixxu mingħajr restrizzjonijiet, anki 
l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jaġixxu b’mod ħafif, faċli 
u effettiv lil hinn mil-limiti, partikolarment permezz ta’ assistenza amministrattiva rapida u 
mingħajr burokrazija. 

L-adattamenti tal-Artikoli 6 u 7 għandhom jifformulaw l-assistenza amministrattiva reċiproka 
b’mod aktar sempliċi, iżda wkoll fl-istess ħin jobbligaw lill-Istati Membri f’dan is-sens. Dan 
għandu jinkludi wkoll it-talba u l-forniment ta’ dokumenti kif ukoll is-smigħ ta’ persuni. Il-
persuni li huma responsabbli għal remunerazzjoni, protezzjoni tas-saħħa jew sikurezza 
normalment ma jkollhomx residenza fl-Istat Membri ospitanti;  Dan japplika bl-istess mod 
għall-ħaddiema stazzjonati minħabba fil-preżenza limitata tagħhom fl-Istat Membru ospitanti. 
Għalhekk, rikjesti ta’ informazzjoni mill-awtoritajiet ta’ kontroll mhumiex possibbli fl-Istat 
Membru ospitanti u għandhom isiru permezz tal-possibilità ta’ assistenza amministrattiva.
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Ir-rapporteur qed tipproponi wkoll definizzjoni aktar miftuħa ta’ “awtoritajiet kompetenti” fl-
Artikolu 2. L-Istati Membri għandom ikunu jistgħu wkoll jaħtru awtoritajiet jew atturi oħra 
għat-twettiq tal-kompiti ta’ din id-Direttiva.

Ir-rapporteur hija tal-fehma li huwa wkoll kompitu tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali li 
jikkjarifika r-relazzjoni ma’ liġijiet oħra Ewropej. Għal din ir-raġuni ddaħħal Artikolu ġdid. 
Fis-sens tal-protezzjoni tal-ħaddiema, li huma intitolati għal drittijiet minimi permezz tad-
Direttiva preżenti u d-Direttiva 96/71/KE, fil-każ tal-probabilità ta’ applikazzjoni ta’ liġi oħra 
Ewropea, għandhom jiġu applikati dawk id-dispożizzjonijiet li huma l-aktar favorevoli għall-
ħaddiema. 

Ir-rapporteur tilqa’ d-dispożizzjonijiet minimi għall-miżuri ta’ kontroll li jistgħu jieħdu l-
Istati Membri. Dawn għandhom ikunu effettivi u fformulati b’mod tant flessibbli li l-
awtoritajiet tal-Istati Membri jkunu jistgħu jirreaġixxu fil-każ li l-miżuri ta’ kontroll eżistenti 
jiġu evitati. Il-miżuri ta’ kontroll proposti fl-Artikolu 9 għandhom jinftiehmu bħala miżuri 
minimi obbligatorji, u għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri jekk jadottawx miżuri ulterjuri.

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li responsabilità konġunta u individuali għandha effett 
doppju: Minn naħa effett preventiv peress li l-impriżi jkunu obbligati jagħmlu għażla għaqlija 
fl-għoti ta’ subkuntratti; Min-naħa l-oħra l-ħaddiema jkollhom possibilità akbar li t-talbiet 
tagħhom jintlaqgħu, u t-tnaqqis fit-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jiġu 
ggarantiti.

B’mod ġenerali, il-prinċipju tat-trattament ugwali tal-ħaddiema lokali u l-ħaddiema minn Stati 
Membri oħra għandu jiġi ggarantit; b’mod partikolrari, kompetizzjoni inġusta f’termini ta’ 
salarji u kundizzjonijiet tax-xogħol għandha tiġi evitata, u jiġi żgurat ir-rispett ta’ ftehimiet 
kollettivi nazzjonali u reġjonali.  Għal dan il-għan, din id-Direttiva qed toħloq l-għodod u l-
miżuri ta’ kontroll neċessarji għas-sorveljanza u l-implimentazzjoni ta’ normi industrijali.

AMENDMENTS

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 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-infurzar u l-implimentazzjoni 
adegwati u effettivi huma elementi ewlenin 
fil-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati, filwaqt li infurzar dgħajjef 
ixekkel l-effettività tar-regoli tal-Unjoni 
applikabbli f'dan il-qasam. Kooperazzjoni 
mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati 

(10) L-infurzar u l-implimentazzjoni 
adegwati u effettivi huma elementi ewlenin 
fil-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati, filwaqt li infurzar dgħajjef 
ixekkel l-effettività tar-regoli tal-Unjoni 
applikabbli f'dan il-qasam. Kooperazzjoni 
mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
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Membri hija għalhekk essenzjali, mingħajr 
ma jiġi njorat ir-rwol importanti tal-
ispettorati tax-xogħol u s-sħab soċjali f'dan 
ir-rigward.

Membri hija għalhekk essenzjali, billi jiġi 
sottolinjat ir-rwol importanti tal-ispettorati 
tax-xogħol u l-imsieħba soċjali f'dan ir-
rigward.

Or. en

Emenda 2
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-obbliġi tal-Istati Membri li jagħmlu 
disponibbli b’mod ġenerali u mingħajr 
ħlas l-informazzjoni dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet tal-impjieg u li jipprovdu 
aċċess effettiv u mingħajr ħlas għaliha, 
mhux biss għal dawk li jipprovdu s-
servizzi minn Stati Membri oħra, iżda 
wkoll lill-ħaddiema stazzjonati 
kkonċernati, għandhom jiġu aktar 
ikkonkretizzati.

Or. en

Emenda 3
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.   

Or. en
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Emenda 4
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 il-miżuri ta’ kontroll 
jew il-formalitajiet amministrattivi kollha 
meħtieġa lill-impriżi li jistazzjonaw il-
ħaddiema għall-provvista tas-servizzi; il-
possibilità li jittieħdu miżuri ta’ kontroll 
differenti ma għandhiex tkun limitata.

Or. en

Emenda 5
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 

(24) Biex id-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati jkunu mħarsa, jeħtieġ li jkun 
żgurat li impriża li tassumi subkuntrattur 
biex jipprovdi servizzi tista’ tinżamm
responsabbli flimkien ma' u/jew minflok 
dak is-subkuntrattur jew kwalunkwe 
intermedjarju ieħor.
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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.

Or. en

Emenda 6
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

Or. en

Emenda 7
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 

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 8
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-
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.

(27) Id-diskrepanzi bejn is-sistemi tal-Istati 
Membri għal dak li għandu x’jaqsam mal-
mezzi ta’ infurzar ta’ multi amministrattivi 
u/jew penalitajiet 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.  

Or. en

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 32
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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 ġudizzjarji, u għandhom 
jistipulaw penalitajiet 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.

Or. en

Emenda 10
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-
prattika, inklużi miżuri ta’ prevenzjoni u 
sanzjoni ta’ abbuż u tidwir tar-regoli 
applikabbli.

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

Or. en

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiggarantixxi r-rispett għal livell xieraq ta’ 

Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiggarantixxi r-rispett għal livell xieraq ta’ 
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ħarsien minimu tad-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati għall-provvista transkonfinali 
tas-servizzi, filwaqt li tiffaċilita l-
eżerċizzju tal-libertà ta’ provvista tas-
servizzi għal dawk li jipprovdu s-servizzi u 
ġġib 'il quddiem kompetizzjoni ġusta fost 
dawk li jipprovdu s-servizzi.

ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati għall-provvista transkonfinali 
tas-servizzi, u li tippromwovi 
kompetizzjoni ġusta fost dawk li jipprovdu 
s-servizzi.

Or. en

Emenda 12
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 
kwalinkwe korp maħtur minn Stat 
Membru biex iwettaq funzjonijiet skont din 
id-Direttiva;

Or. en

Emenda 13
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;

Or. en

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Relazzjoni ma' leġislazzjoni oħra tal-

Unjoni
1. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għar-Regolament Ruma I, 
b’mod partikolari l-applikazzjoni tal-liġi 
li, skont l-Artikolu 8 tar-Regolament 
Ruma I, tapplika għall-kuntratti 
individwali ta’ impjieg, u l-applikazzjoni 
tar-Regolament Nru 883/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni 
ta’ sistemi ta' sigurtà soċjali u r-
Regolament Nru 987/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi l-
proċedura għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà 
soċjali.
2. Jekk xi dispożizzjoni ta’ din id-Direttiva 
tkun konfliġġenti ma’ att ieħor tal-Unjoni 
li jirregola setturi speċifiċi, id-
dispożizzjoni li tiżgura l-ogħla standard 
ta’ protezzjoni tal-ħaddiema għandha 
tapplika.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 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 

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 
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jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-ġestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi. 
Dawn l-elementi jistgħu jinkludu:

jiddeterminaw jekk ġenwinament twettaqx 
attivitajiet sostanzjali, apparti mill-ġestjoni 
pura interna u/jew attivitajiet 
amministrattivi. Dawn l-elementi jistgħu 
jinkludu:

Or. en

Emenda 16
Proposta għal direttiva
L-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 
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.

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 mingħajr ħlas b'mod ċar, 
komprensibbli, u li jiftiehem u aċċessibbli 
faċilment, anki mill-bogħod u b’mezzi 
elettroniċi, f'formati u skont 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.

Or. en

Emenda 17
Proposta għal direttiva
L-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, 

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f’li
jintwieġbu t-talbiet ta' informazzjoni u għal 
twettieq ta' kontrolli, spezzjonijiet u 
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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.

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.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha tinkludi wkoll is-smigħ ta’ 
persuni u spedizzjoni u n-notifika ta’ 
dokumenti tal-awtorità li tagħmel talba.

Or. en

Emenda 19
Proposta għal direttiva
L-Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li huma 
jiskambjaw. L-informazzjoni skambjata 
għandha tintuża biss fir-rigward tal-
kwistjoni(jiet) li għaliha/hom tkun 
intalbet.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li 
jiskambjaw skont ir-regoli ta’ protezzjoni 
tad-dejta kif ukoll il-liġi u l-prattika 
nazzjonali tagħhom.

Or. en



PE502.130v01-00 14/23 PA\922879MT.doc

MT

Emenda 20
Proposta għal direttiva
L-Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-obbligu stipulat fil-paragrafi 1 u 2 ma 
għandux ifisser dmir min-naħa tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment li jwettaq verifiki 
u kontrolli fattwali fit-territorju tal-Istat 
Membru li jospita fejn jiġi provdut is-
servizz. Dawn il-verifiki u kontrolli 
għandhom, jekk ikun meħtieġ, jitwettqu 
mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li jospita 
fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru tal-istabbiliment, skont l-
Artikolu 10 u b'konformità mas-setgħat ta’ 
sorveljanza stipulati fil-liġi, prassi u 
proċeduri nazzjonali amministrattivi tal-
Istat Membru jospita u li jirrispettaw il-liġi 
tal-Unjoni.

4. L-obbligu stipulat fil-paragrafi 1 u 2 ma 
għandux ifisser dmir min-naħa tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment li jwettaq verifiki 
u kontrolli fattwali fit-territorju tal-Istat 
Membru li jospita fejn jiġi provdut is-
servizz. Dawn il-verifiki u kontrolli 
għandhom jitwettqu mill-awtoritajiet tal-
Istat Membru li jospita skont l-Artikolu 10 
u b'konformità mas-setgħat ta’ sorveljanza 
stipulati fil-liġi, prassi u proċeduri 
nazzjonali amministrattivi tal-Istat Membru 
li jospita u li jirrispettaw il-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jimponu ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin, li għandhom jinkludu 
għall-inqas:

Or. en

Emenda 22
Proposta għal direttiva
L-Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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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 
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.

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-
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.

Or. en

Emenda 23
Proposta għal direttiva
L-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 

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 u d-
Direttiva 96/71/KE 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 tad-Direttiva 96/71/KE u 
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l-infurzar tal-obbligi skont din id-Direttiva. ta’ din id-Direttiva u/jew l-infurzar tal-
obbligi skont id-Direttiva 96/71/KE u din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-mekkaniżmi neċessarji jkunu ġew 
stabbiliti biex jiżguraw li l-ħaddiema 
stazzjonati jkunu jistgħu jirċievu 
intitolamenti dovuti lilhom fil-qafas tar-
relazzjoni tal-impjieg tagħhom bħala 
ħaddiema stazzjonati.
Dan il-paragrafu għandu japplika wkoll 
f’każijiet fejn il-ħaddiema stazzjonati 
reġgħu lura mill-Istat Membru li fih seħħ 
l-istazzjonament.

Or. en

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Fil-każ li r-rekwiżiti stabbiliti mill-
Istati Membri skont l-Artikolu 9(1)(b) ma 
jkunux ġew soddisfatti, huwa kompitu ta’ 
min jimpjega li jġib il-prova li r-regoli 
applikabbli ma ġewx applikati.

Or. en
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Emenda 26
Proposta għal direttiva
L-Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-paragrafi 1 u 3 għandhom japplikaw 
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.

Or. en

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm il-mekkaniżmi meħtieġa biex 
il-ħaddiema stazzjonati jkunu jistgħu 
jirċievu

imħassar

(a) kull remunerazzjoni mhux imħallsa li 
skont il-patti u l-kondizzjonijiet 
applikabbli ta’ impjieg koperti bl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE kellha 
tkun dovuta;
(b) rimborż ta’ spejjeż eċċessivi fir-
rigward tar-remunerazzjoni netta jew il-
kwalità tal-akkomodazzjoni miżmuma jew 
imnaqqsa mill-pagi għall-akkomodazzjoni 
pprovduta minn min jimpjega.
Dan il-paragrafu għandu japplika wkoll 
f’każijiet fejn il-ħaddiema stazzjonati 
reġgħu lura mill-Istat Membru li fih seħħ 
l-istazzjonament.

Or. en
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Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ħaddiema stazzjonati li jibdew 
proċedimenti ġudizzjarji u amministrattivi 
jkunu protetti kontra kull trattament 
mhux favorevoli minn min jimpjegahom.

Or. en

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafi 1 u 2

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. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
impriża li tassumi subkuntrattur biex 
jipprovdi servizzi tista’ tinżamm 
responsabbli għal obbligi flimkien ma' 
u/jew minflok dak is-subkuntrattur jew 
kwalunkwe intermedjarju ieħor.

(a) kull remunerazzjoni netta li 
tikkorrispondi għar-rati minimi mhux 
imħallsa ta’ paga u/jew kontribuzzjonijiet 
dovuti lill-fondi komuni jew istituzzjonijiet 
ta’ imsieħba soċjali sa fejn huwa kopert 
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bl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE;
(b) xi ħlasijiet b’lura ta’ remunerazzjoni 
mhux imħallsa jew rimborż ta’ taxxi jew 
kontribuzzjonijiet ta’ sigurtà soċjali 
miżmuma b’mod mhux dovut mis-salarju.
Ir-responsabbiltà msemmija fil-paragrafu 
preżenti għandha tkun limitata għad-
drittijiet tal-ħaddiema miksuba skont ir-
relazzjoni kontrattwali bejn il-kuntrattur 
u s-subkuntrattur tiegħu.
2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kuntrattur li eżerċita d-diliġenza dovuta 
ma 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.

Or. en

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu, f'konformità 
mal-liġi tal-Unjoni, jipprovdu regoli ta' 
responsabbiltà aktar strinġenti skont il-
liġi nazzjonali fuq bażi mhux 
diskriminatorja u proporzjonata fir-
rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u l-
firxa tar-risponsabbiltà tas-subkuntrattar. 
L-Istati Membri jistgħu ukoll, 

3. Dan bl-ebda mod ma jipprekludi l-
applikazzjoni jew l-introduzzjoni ta' regoli 
eżistenti aktar stretti fil-livell nazzjonali.
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f'konformtià mal-liġi tal-Unjoni, 
jipprovdu għal responsabbiltà baħl din 
fis-setturi għajr dawk li jinsabu fl-Anness 
għad-Direttiva 96/71/KE. L-Istati Membri 
jistgħu f'dawn il-kazijiet jipprovdu li 
kuntrattur li eżerċita d-diliġenza dovuta 
kif definit fil-liġi nazzjonali ma għandux 
ikun responsabbli.

Or. en

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, b’konsultazzjoni 
mal-Istati Membri u l-imsieħba soċjali fil-
livell tal-UE, il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu 
bil-ħsieb li tipproponi, fejn xieraq, kull 
emenda jew modifika meħtieġa.

4. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-applikazzjoni ta’ dan l-
Artikolu bil-ħsieb li tipproponi, fejn xieraq, 
kull emenda jew modifika meħtieġa.

Or. en

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità li tagħmel it-talba tista’, 
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-

2. L-awtorità li tagħmel it-talba tista’, 
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 penalità
jew multa jew kontribuzzjonijiet retroattivi 
tas-sigurtà soċjali.
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awtorità li ssirilha t-talba jippermettu 
azzjoni bħal din għal talbiet jew 
deċiżjonijiet simili.

Or. en

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità li tagħmel it-talba tista’ ma 
tagħmilx talba għall-irkupru ta’ penalità 
jew multa jew notifika ta’ deċiżjoni li 
timponi penalità jew multa jekk u kemm-il 
darba l-multa jew is-sanzjoni, kif ukoll it-
talba sottostanti u/jew l-istrument li 
jippermetti l-infurzar tagħha fl-Istat 
Membru li jagħmel it-talba huma 
kkuntestati f’dak l-Istat Membru.

imħassar

Or. en

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-fini tal-irkupru ta’ penalità jew 
multa jew notifika ta’ deċiżjoni li timponi
penalità jew multa fl-Istat Membru li ssirlu 
t-talba, kull multa jew sanzjoni li dwarha 
tkun saret talba ta' rkupru jew notifika 
għandha tiġi ttrattata daqs li kieku kienet 
multa jew sanzjoni tal-Istat Membru li 
ssirlu t-talba.

2. Għall-fini tal-irkupru ta’ penalità jew 
multa jew ħlas retroattiv ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew 
notifika ta’ deċiżjoni li timponi penalità 
jew multa jew ħlas retroattiv ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali fl-
Istat Membru li ssirlu t-talba, kull multa 
jew penalità jew ħlas retroattiv ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali li 
dwarha tkun saret talba ta' rkupru jew 
notifika għandha tiġi ttrattata daqs li kieku 
kienet multa jew penalità tal-Istat Membru 
li ssirlu t-talba.
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Or. en

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu
regoli dwar pieni applikabbli fil-każ ta’ 
ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati skont din id-Direttiva u għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li jiġu implimentati u li jkun 
hemm konformità magħhom. Il-pieni 
previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux 
aktar tard minn[….. id-data ta’ 
traspożizzjoni]. Huma għandhom 
jinnotifikawlhom mingħajr dewmien kull 
emenda sussegwenti.

L-Istati Membri għandhom jintroduċu
regoli dwar pieni applikabbli fil-każ ta’ 
ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati skont din id-Direttiva u għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li jiġu infurzati. Il-pieni previsti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn[….. 
id-data ta’ traspożizzjoni]. Huma 
għandhom jinnotifikawlhom mingħajr 
dewmien kull emenda sussegwenti.

Or. en

Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Klawżola ta’ non-rigressjoni –

dispożizzjonijiet aktar favorevoli
1. Din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE 
huma mingħajr preġudizzju għad-dritt 
tal-Istati Membri li japplikaw jew 
jintroduċu dispożizzjonijiet leġislattivi, 
regolatorji jew amministrattivi li huma 
aktar favorevoli għall-ħaddiema jew li 
jippromwovu jew jippermettu ftehimiet 
kollettivi konklużi bejn is-sħab soċjali li 
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jkunu aktar favorevoli għall-ħaddiema.
2. L-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
taħt l-ebda ċirkustanzi ma għandha 
tikkostitwixxi raġunijiet suffiċjenti biex 
tiġġustifika tnaqqis fil-livell ġenerali ta' 
protezzjoni għall-ħaddiema fl-oqsma 
koperti minn din id-Direttiva u d-
Direttiva 96/71/KE. Dan huwa mingħajr 
preġudizzju għad-drittijiet ta' Stati 
Membri u/jew tal-maniġment u l-
ħaddiema li jistabbilixxu, fid-dawl ta' 
ċirkostanzi li jinbidlu, arranġamenti 
leġislattivi, regolatorji jew kuntrattwali 
differenti minn dawk prevalenti fiż-żmien 
tal-adozzjoni ta' din id-Direttiva, dejjem 
sakemm jiġu rispettati r-rekwiżiti minimi 
stabbiliti f'din id-Direttiva.

Or. en


