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Suġġett: Petizzjoni 0632/2010, imressqa minn Harald Dittes, ta’ nazzjonalità
Ġermaniża, dwar ir-restrizzjonijiet imposti mir-Regolamenti tal-Kunsill 
881/92/KEE u 1072/2009/KE dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq 
internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li sewwieqa tat-trakkijiet li jkunu ċittadini ta’ pajjiżi terzi iżda li jkunu 
ilhom żmien twil jgħixu f’pajjiż tal-UE, jistgħu joperaw biss jekk ikollhom ċertifikazzjoni ta’ 
xufier mogħtija minn trasportatur tal-UE li jkollu liċenzja Komunitarja u jekk jiġu impjegati 
minn dan it-trasportatur. Għalhekk, iċ-ċittadini ta’ pajjiż terz jinżammu milli jfittxu impjieg 
permezz ta’ aġenziji temporanji tax-xogħol li jispeċjalizzaw f’din iż-żona.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li sewwieqa tat-trakkijiet li jkunu ċittadini ta’ pajjiżi terzi iżda li jkunu 
ilhom żmien twil jgħixu f’pajjiż tal-UE, jistgħu joperaw biss jekk ikollhom ċertifikazzjoni ta’ 
xufier mogħtija minn trasportatur tal-UE li jkollu liċenzja Komunitarja u jekk jiġu impjegati 
minn dan it-trasportatur. Huwa jallega li konsegwenza ta’ dan, iċ-ċittadini ta’ pajjiż terz 
jinżammu milli jfittxu impjieg permezz ta’ aġenziji tax-xogħol temporanju li jispeċjalizzaw 
f’din iż-żona.
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni ta’ xufier hija dokument ta’ prova li xufier, li huwa ċittadin ta’ pajjiż terz, 
huwa impjegat legalment fl-Unjoni Ewropea. Skont l-Artikolu 3 (1) tar-Regolament 881/921

trasport internazzjonali għandu jkun soġġett għall-awtorizzazzjoni tal-Komunità flimkien 
mal-attestazzjoni ta’ xufier jekk ix-xufier ikun ċittadin ta’ pajjiż li ma huwiex membru. Skont 
il-paragrafu 3 tal-Artikolu, iċ-ċertifikazzjoni ta’ xufier għandha tinħareġ minn Stat Membru, 
f’konformità mal-Artikolu 6, lil kwalunkwe trasportatur li:
- huwa detentur ta’ awtorizzazzjoni tal-Komunità,
- f’dak l-Istat Membru legalment jimpjega xufiera li huma ċittadini ta’ pajjiżi li mhumiex 
membri jew li legalment juża xufiera li huma ċittadini ta’ pajjiżi li mhumiex membri 
magħmula għad-dispożizzjoni tiegħu bi qbil mal-kundizzjonijiet tax-xogħol u t-taħriġ 
vokazzjonali kif stabbilit fl-istess Stat Membru:
- minn liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi, u, kif xieraq,
- minn ftehim kollettiv f’konformità mar-regoli applikabbli f’dak l-Istat Membru.

F’dak li jirrigwarda l-ħruġ taċ-ċertifikazzjoni ta’ xufier, l-Artikolu 6 tar-Regolament imsemmi 
jistipula li ċertifikazzjoni ta’ xufier għandha tinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru fejn hija stabbilita l-impriża tat-trasportaturi, fuq talba tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni tal-Komunità għal kull xufier li hu ċittadin ta’ pajjiż li mhuwiex membru, li 
timpjegah legalment jew li hu legalment mqiegħed għad-dispożizzjoni tagħha bi qbil mal-
liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi u kif xieraq, il-ftehimiet 
kollettivi, bi qbil mar-regoli applikabbli f’dak l-Istat Membru, dwar il-kundizzjonijiet tax-
xogħol u tat-taħriġ vokazzjonali tax-xufiera applikabbli f’dak l-istess Stat Membru.

Konklużjoni

Isegwi mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament 881/92 li ċ-ċertifikazzjoni ta’ xufier tinħareġ fuq 
talba tal-impriża tat-trasportaturi li timpjega xufier minn pajjiż terz jew li hu legalment 
mqiegħed għad-dispożizzjoni tagħha u mhux fuq talba ta’ aġenzija tax-xogħol temporanju kif 
jissuġġerixxi l-petizzjonant. Il-kliem ‘imqiegħed għad-dispożizzjoni’ fl-Artikolu 6 tar-
Regolament b’mod speċifiku jipprovdi għall-każ ta’ aġenzija tax-xogħol temporanju li 
timpjega lix-xufier u li mbagħad tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-impriża tat-trasportaturi.
Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe lment s’issa, il-Kummissjoni mhijiex konxja ta’ xi problemi fil-
ħruġ taċ-ċertifikazzjoni ta’ xufiera lill-impriżi tat-trasportaturi li jimpjegaw legalment xufiera 
minn pajjiżi terzi permezz ta’ aġenziji tax-xogħol temporanju, kif ipprovdut għalih fil-
leġiżlazzjoni.

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 881/92 tas-26 ta’ Marzu 1992 dwar l-aċċess 
għas-suq tat-trasport ta' merkanzija bit-triq fil-Komunità lejn jew mit-territorju ta’ Stat 
Membru jew li jgħaddi mit-territorju ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri (ĠU L 95, 
9.4.1992, p.1). Mill- 4.12.2011, dan ir-Regolament se jiġi sostitwit bir-Regolament (KE) Nru 
1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni 
għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 
14.11.2009, p.72) li fih l-istess dispożizzjonijiet dwar iċ-ċertifikazzjoni ta’ xufier bħar-
Regolament Nru 881/92.
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4. Risposta oħra tal-Kummissjoni (REV. III) , li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Fir-replika tiegħu għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, il-petizzjonant għadu qed jilmenta 
dwar il-liġi u jixtieq li tinbidel b'tali mod li l-attestazzjoni ta' xufier tkun tista' tinħareġ mhux 
biss għat-trasportaturi iżda wkoll għall-aġenziji ta' xogħol temporarju.

Il-petizzjonant ma jipprovdi ebda informazzjoni ġdida. Huwa ċar li jifhem id-dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-leġiżlazzjoni, iżda mhuwiex soddisfatt dwarha u jixtieq li tinbidel b'mod li tiżdied 
il-flessibilità tal-aġenziji tax-xogħol temporanju li jħaddmu sewwieqa li huma ċittadini ta' 
pajjiżi li mhumiex membri tal-UE, kif ukoll il-ħeffa li t-trasportaturi jistgħu jagħmlu użu 
minnhom.   

Il-leġiżlazzjoni in kwistjoni ġiet adottata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri, li 
kkunsidraw li l-attestazzjoni ta' xufier għandha tiġi stabbilita wkoll sabiex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jivverifikaw b'mod effettiv jekk ix-xufiera minn pajjiżi terzi humiex impjegati 
legalment jew għad-dispożizzjoni tat-trasportatur responsabbli għal operazzjoni partikolari ta' 
trasport. L-iskop tal-attestazzjoni ta' xufier huwa li tikkontribwixxi biex tiżgura 
kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol għax-xufiera tal-UE u parti tal-arranġament huwa li l-
leġiżlaturi ddeċiedew li l-attestazzjonijiet ta' xufiera għandhom jinħarġu dejjem lit-
trasportaturi direttament.

il-Kummissjoni, għalhekk, ma tippjanax li timmodifika l-leġiżlazzjoni rilevanti.


