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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kumpaniji privati 
b'responsabbiltà limitata b'membru uniku ("Societas Unius Personae", SUP) tikkorrispondi 
f'punti essenzjali mal-proposta għal Statut tal-Kumpanija Privata Ewropea (SPE), li l-
Kummissjoni rtirataha wara li l-proposta ġiet ikkritikata mill-Parlament Ewropew. Il-
Kummissjoni llum qiegħda tonqos milli ssolvi l-problemi li tqajmu dak iż-żmien. Mhijiex se 
tilħaq l-għan tagħha li, bl-għajnuna tas-SUP, tappoġġja l-istabbiliment ta' kumpaniji 
tranfruntiera u b'hekk iġġib 'il quddiem impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs). Il-proposta 
preżenti dwar SUP tippromwovi żviluppi żbaljati bħal kumpaniji tal-isem, impjiegi 
indipendenti fittizji u t-tneħħija tal-parteċipazzjoni tal-impjegati.

Kriterji ġenerali 

Fil-fehma tar-rapporteur, l-għan li niffaċilitaw l-istabbiliment ta' kumpaniji transfruntiera, 
speċjalment ta' SMEs, huwa wieħed li ħaqqu jingħata sostenn sħiħ. Il-proposta tal-
Kummissjoni, madankollu, la tillimita l-kamp ta' applikazzjoni tagħha għall-SMEs u lanqas 
ma tippresupponi l-istabbiliment ta' kumpanija transfruntiera. 

Fil-konsultazzjonijiet dwar il-proposta dwar SUP kienu involuti biss rappreżentanti tan-
negozji u ta' min iħaddem, mentri r-rappreżentanti tat-trade unions, parti fundamentali tas-
sħubija soċjali, ma kinux mistiedna. Ir-rapporteur tqis li dan mhuwiex sodisfaċenti. 

Impjiegi u affarijiet soċjali 

1. Separazzjoni tas-sedi u parteċipazzjoni tal-impjegati 

Il-proposta tipprevedi l-possibbiltà li l-uffiċċju reġistrat u l-amministrazzjoni ċentrali jkunu 
separati minn xulxin. Skont din is-separazzjoni, għall-SUP japplikaw il-liġijiet ta' dak l-Istat 
Membru li s-SUP tkun irreġstrata fih, indipendentement minn fejn l-impriża tkun attiva.

B'hekk l-istandards għolja ta' protezzjoni ta' xi pajjiżi jistgħu jinġiebu fix-xejn, b'mod li 
jaffettwa, b'mod speċjali, id-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-impjegati. 

Din id-dispożizzjoni mhijiex kompatibbli mal-Artikolu 153(1)(f)1 tat-TFUE u mal-
Artikolu 27 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

2. Kumpaniji tal-isem u drittijiet individwali tal-impjegati 

Il-possibbiltà ta' sedi separati toffri wkoll inċentivi sostanzjali għall-evażjoni tat-taxxa. 
Tippromwovi l-istabbiliment ta' kumpaniji tal-isem u tiffaċilita l-impjiegi indipendenti fittizji.

B'impjiegi indipendenti fittizji, il-ħaddiema ma jkollhomx sigurtà soċjali, la fil-preżent u 
lanqas fil-ġejjieni. Barra minn hekk, jiġu mminati s-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-ġbir tat-taxxi 
fl-Istati Membri.  L-introduzzjoni tas-SUP jkollha l-effett li tkompli tqawwi d-dumping 
soċjali u dak tal-pagi, li diġà jeżistu. 
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Fil-proposta tal-Kummissjoni għad mhuwiex ċar kif u fejn impjegat li jaħdem għal impriża li 
jkollha sedi separati għall-uffiċċju rreġistrat u għall-amministrazjoni ċentrali jkun jista' jressaq 
fil-qrati pretiżi ħerġin mir-relazzjoni tax-xogħol.
3. Protezzjoni tal-impjegati u tal-kredituri 

Il-proposta ma tipprevedi l-ebda kapital minimu; anki EUR 1 jew unità waħda ta' munita oħra 
jkunu biżżejjed għall-istabbiliment ta' SUP. B'hekk tiħi nieqsa r-riserva li hija hekk neċessarja 
fil-każ ta' kumpaniji b'responsabbiltà personali limitata tal-intraprenditur. Din il-protezzjoni 
tal-kredituri tgħodd ukoll għal pretiżi tal-mpjegati. Bit-tneħħija ta' kapital minimu, il-
protezzjoni ta' pretiżi tal-impjegati tonqos. 

Barra minn hekk, l-istabbiliment online huwa insuffiċjenti fir-rigward tal-protezzjoni tal-
kredituri. Dak li huwa intiż bħala twarrib ta' ostakoli burokratiċi jissarraf bħala fetħa li 
minnha tista' tgħaddi kull sura ta' attività kriminali (kumpaniji tal-isem, ħasil tal-flus), ladarba 
ma jkun għad hemm l-ebda eżami notarili tal-identità. Konsegwentement, l-entrati fir-reġistri 
ma jkunux validi.  Fil-każ ta' insolvenza u/jew ta' insolvenza frodulenti, l-impjegati u s-
servizzi tal-assigurazzjoni soċjali ma jkun għandhom l-ebda possibbiltà li jressqu pretiżi u/jew 
jinfurzawhom jekk l-identità tal-amministratur tal-impriża ma tkunx ċara jew tkun mistura. 

4. Sussidjarjetà u ċertezza legali 

Il-proposta intiża biex tarmonizza liġijiet nazzjonali rigward punti partikolari, li mingħajrha 
jibqgħu diverġenti. Minkejja li l-liġijiet nazzjonali għandhom jibqgħu differenti, it-tismija 
għandha tkun identika. Dan iwassal għal konfużjoni u għaldaqstant ma joħloqx ċertezza 
legali. B'separazzjoni tas-sedi, il-parteċipazzjoni tal-impjegati tista' tinqata' anki fi Stat 
Membru li jipprevediha. Dan imur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà. Il-proposta tipprevedi 
applikazzjoni għall-kumpaniji msemmija fl-Anness 2, li huwa previst li jista' jinbidel permezz 
ta' atti delegati. Iżda b'hekk ikun qed jinbidel il-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta, u mhux 
biss dispożizzjoni ta' implimentazzjoni. Dan mhuwiex kompatibbli mal-proċedura leġiżlattiva 
korretta tal-UE.  

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
sabiex jipproponi ċ-ċaħda tal-proposta tal-Kummissjoni.

                                               
1 Bl-għan li jinkisbu l-għanijiet tal-Artikolu 151, l-Unjoni għandha ssostni u tikkomplementa l-attivitajiet tal-
Istati Membri f'dawn l-oqsma: (...) f) ir-rappreżentanza u d-difiża kollettiva tal-interessi tal-ħaddiema u s-sidien, 
inkluża t-tmexxija konġunta.


