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Emenda 1 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 1a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Wara li kkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Il-moviment liberu tal-ħaddiema 
jagħti lil kull ëittadin id-dritt li jmur 
liberament fi Stat Membru ieħor biex 
jaħdem u jirrisjedi hemm għal dak l-għan 
u jipproteāih mid-diskriminazzjoni fir-
rigward ta' impjieg, remunerazzjoni u 
kundizzjonijiet oħra tax-xogħol meta 
mqabbla ma’ dawk li għandhom in-
nazzjonalità ta’ dak l-Istat Membru. 
Jeħtieā li jkun distint mil-libertà ta’ 
provvista ta’ servizzi li tinkludi d-dritt tal-

(2) Il-libertà li jiāu pprovduti servizzi 
tinkludi d-dritt tal-impriŜi li jipprovdu 
servizzi fi Stat Membru ieħor, fejn jistgħu 
jibagħtu (“jistazzjonaw”) lill-ħaddiema 
tagħhom temporanjament biex jagħmlu x-
xogħol meħtieā biex jipprovdu dawn is-
servizzi hemmhekk. Jeħtieā, għall-fini tal-
istazzjonament tal-ħaddiema, li din il-
libertà tkun distinta mill-moviment liberu 
tal-ħaddiema, li jagħti lil kull ëittadin id-
dritt li jmur liberament fi Stat Membru 
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impriŜi li jipprovdu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li f’dan ir-rigward jistgħu 
jibagħtu (“jistazzjonaw”) lill-ħaddiema 
tagħhom temporanjament biex jagħmlu x-
xogħol meħtieā biex jipprovdu dawn is-
servizzi hemmhekk. 

ieħor biex jaħdem u jirrisjedi hemm għal 
dak l-iskop u jipproteāih mid-
diskriminazzjoni fir-rigward ta' impjieg, 
remunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra 
tax-xogħol meta mqabbla ma’ dawk li 
jgawdu minnhom ië-ëittadini ta’ dak l-
Istat Membru. 

 
 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Sabiex tiāi Ŝgurata l-konformità mad-
Direttiva 96/71/KE, mingħajr ma 
jintefgħu piŜijiet amministrattivi mhux 
meħtieāa fuq il-fornituri tas-servizzi, 
huwa essenzjali li l-elementi fattwali 
msemmija fid-dispoŜizzjonijiet f'din id-
Direttiva dwar il-prevenzjoni tal-abbuŜ u 
ë-ëirkomvenzjoni jiāu meqjusa bħala 
indikattivi u mhux eŜawrjenti. B'mod 
partikolari, m'għandux ikun hemm 
rekwiŜit li jitlob li kull element għandu 
jkun issodisfat f'kull kaŜ ta' 
stazzjonament. 

 
Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Sabiex jiāi pprevenut, evitat u 
miāāieled it-tidwir mar-regoli applikabbli 
u/jew l-abbuŜ tagħhom mill-kumpaniji li 
jieħdu vantaāā 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-monitoraāā tal-kunëett ta’ 
stazzjonament għandhom jitjiebu. 

(4) Sabiex jiāi pprevenut, evitat u 
miāāieled it-tidwir mar-regoli applikabbli 
u/jew l-abbuŜ tagħhom mill-kumpaniji li 
jieħdu vantaāā 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-monitoraāā tal-kunëett ta’ 
stazzjonament għandhom jitjiebu u 
għandhom jiāu introdotti fuq il-livell tal-
Unjoni elementi aktar uniformi li 
jiffaëilitaw interpretazzjoni komuni. 
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F'dan il-kuntest, huwa importanti li tiāi 
sottolinjata l-importanza tal-għodda ta' 
monitoraāā biex tiāi Ŝgurata konformità 
mar-regoli applikabbli, speëjalment it-
termini minimi u l-kundizzjonijiet ta' 
impjieg, kif ukoll il-penalizzazzjoni ta' 
dawk li jevitaw dawn ir-regoli. 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Fil-kaŜ ta' nuqqas ta' konformità, 
pereŜempju l-impjieg fittizju ta' ħaddiem, 
japplikaw ir-regoli tar-Regolament (KE) 
Nru 593/2008 dwar il-liāi applikabbli 
għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali 
(Regolament Ruma I). Meta jiāi 
ddeterminat liema liāi hija applikabbli 
skont Ruma I, għandhom jitqiesu dawk 
id-dispoŜizzjonijiet li huma l-iktar 
favorevoli għall-ħaddiema. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4b) Il-miŜuri kollha introdotti minn din 
id-Direttiva għandhom ikunu āustifikati, 
proporzjonati u nondiskriminatorji sabiex 
ma joħolqux piŜijiet amministrattivi jew 
ma jillimitawx il-potenzjal li l-kumpaniji, 
b'mod partikolari l-impriŜi Ŝgħar u medji, 
għandhom biex joħolqu impjiegi āodda, 
filwaqt li jipproteāu l-ħaddiema 
stazzjonati. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Għalhekk, l-elementi fattwali 
kostitwenti li jikkaratterizzaw in-natura 
temporanja inerenti fil-kunëett ta’ 
stazzjonament, li jimplika li min jimpjega 
għandu jkun āenwinament stabbilit fl-Istat 
Membru li minnu joriāina l-
istazzjonament, kif ukoll ir-relazzjoni bejn 
l-Artikoli 45, 46, 49 TFUE, id-Direttiva 
96/71/KE u r-Regolament (KE) Nru 
593/2008 dwar il-liāi applikabbli għall-
obbligazzjonijiet kuntrattwali (minn issa ‘l 
quddiem ‘Ir-Regolament Ruma I’) jeħtieā 
li jkunu ëëarati 

(5) Għalhekk, l-elementi fattwali 
kostitwenti li jikkaratterizzaw in-natura 
temporanja inerenti fil-kunëett ta’ 
stazzjonament, li jimplika li min jimpjega 
għandu jkun āenwinament stabbilit fl-Istat 
Membru li minnu joriāina l-
istazzjonament, kif ukoll ir-relazzjoni bejn 
id-Direttiva 96/71/KE u r-Regolament 
(KE) Nru 593/2008 dwar il-liāi applikabbli 
għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (minn 
issa ‘l quddiem ‘Ir-Regolament Ruma I’) 
jeħtieā li jkunu ëëarati iŜjed, sabiex tiāi 
Ŝgurata l-aktar applikazzjoni wiesgħa 
possibbli tad-Direttiva. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, 
meta jkun meħtieā, b'appoāā, sorveljanza 
u feedback dwar l-implimentazzjoni ta' 
din id-Direttiva. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Bħal fil-kaŜ tad-Direttiva 96/71/EC, 
din id-Direttiva ma għandhiex tkun ta’ 
ħsara għall-applikazzjoni tal-liāi li, skont l-
Artikolu 8 tar-Regolament Ruma I, 
tapplika għall-kuntratti individwali ta’ 
impjieg, jew l-applikazzjoni tar-
Regolament Nru 883/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni 
tas-sistemi ta' sigurtà soëjali u r-
Regolament Nru 987/2009 tal-Parlament 

(6) Bħal fil-kaŜ tad-Direttiva 96/71/KE, 
din id-Direttiva ma għandhiex tkun ta’ 
ħsara għall-applikazzjoni tar-Regolament 
Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soëjali, ir-Regolament Nru 987/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proëedura 
għall-implimentazzjoni tar-Regolament 
(KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni 
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Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi l-
proëedura għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà soëjali 
. 

tal-iskemi ta’ sigurtà soëjali, ir-
Regolament (UE) Nru 465/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2012 jew l-Artikoli 45 u 46 
tat-TFUE. Id-dispoŜizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għandhom ikunu mingħajr 
ħsara għad-dispoŜizzjoni, mill-Istati 
Membri, li jipprovdu kundizzjonijiet iŜjed 
favorevoli għall-ħaddiema stazzjonati. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) L-Istati Membri għandhom jiŜguraw 
li r-riŜorsi meħtieāa jkunu disponibbli 
biex jagħmlu l-kontrolli effiëjenti u biex 
ikunu jistgħu jirrispondu mingħajr 
dewmien Ŝejjed għal talbiet ta' 
informazzjoni, kif previst f'din id-Direttiva 
mill-Istat Membru ospitanti jew mill-Istat 
Membru ta' stabbiliment. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) It-trejdjunijs għandhom rwol 
importanti fil-kuntest tal-istazzjonament 
tal-ħaddiema għall-provvista tas-servizzi 
billi s-sħab soëjali jistgħu, b’konformità 
mal-liāi u/jew il-prassi nazzjonali, 
jiddeterminaw il-livelli differenti (b’mod 
alternattiv jew simultanju) tar-rati ta’ pagi 
minimi applikabbli. 

(8) F'ħafna Stati Membri, is-sħab soëjali 
għandhom rwol importanti fil-kuntest tal-
istazzjonament tal-ħaddiema għall-
provvista tas-servizzi billi huma jistgħu, 
b’konformità mal-liāi u/jew il-prassi 
nazzjonali, jiddeterminaw il-livelli 
differenti (b’mod alternattiv jew 
simultanju) tar-rati ta’ pagi minimi 
applikabbli. Ma' dan id-dritt għandu jkun 
hemm ukoll id-dmir, min-naħa tas-sħab 
soëjali, li jikkomunikaw u jinfurmaw 
dwar dawn ir-rati. 
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Emenda 12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) L-awtoritajiet superviŜorji fl-Istati 
Membri għandhom l-iktar rwol importanti 
fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 
96/71/KE. L-impjieg mhux iddikjarat 
jista’ jiāi miāāieled biss b’kontrolli 
effettivi u effiëjenti tal-konformità mat-
termini u l-kundizzjonijiet minimi tal-
impjieg. L-Istati Membri f’ebda kaŜ 
m’għandhom ikunu ristretti fil-
monitoraāā tagħhom. 

 

Emenda 13 

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 
Membri hija għalhekk essenzjali, 
mingħajr ma jiāi injorat ir-rwol importanti 
tal-ispettorati tax-xogħol u l-imsieħba 
soëjali f'dan ir-rigward. 

(10) L-infurzar u l-implimentazzjoni 
adegwati u effettivi huma elementi ewlenin 
fil-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati u fl-iŜgurar tad-dritt tal-impriŜi 
li jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor, 
filwaqt li infurzar dgħajjef ixekkel l-
effettività tar-regoli tal-Unjoni applikabbli 
f'dan il-qasam. Għalhekk huwa essenzjali 
li tiāi stabbilita u tinŜamm kooperazzjoni 
mill-qrib bejn l-Istati Membri, il-
Kummissjoni, u l-atturi rilevanti 
nazzjonali, reājonali u lokali, filwaqt li 
jiāi sottolinjat ir-rwol importanti tal-
ispettorati tax-xogħol u s-sħab soëjali f'dan 
ir-rigward. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Proëeduri effettivi ta' monitoraāā fl-
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Istati Membri huma essenzjali u għalhekk 
għandhom jiāu stabbiliti fl-Ewropa 
kollha. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu finanzjament adegwat biex 
jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti 
biex isibu u jiāāieldu ëirkumvenzjoni tar-
regoli applikabbli. L-Istati Membri huma 
intitolati li jwettqu kwalunkwe spezzjoni 
effettiva, regolari u flessibbli meħtieāa 
sabiex jikkonformaw b’mod sħiħ mad-
Direttiva 96/71/KE u d-dispoŜizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva sakemm ikunu 
āustifikati, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-fiduëja reëiproka, l-ispirtu ta’ 
kooperazzjoni,djalogu kontinwu u fehim 
reëiproku huma essenzjalif’dan ir-rigward. 

(11) Il-fiduëja reëiproka, l-ispirtu ta’ 
kooperazzjoni, djalogu kontinwu u fehim 
reëiproku huma essenzjali f’dan ir-rigward. 
Kooperazzjoni insuffiëjenti bejn l-Istati 
Membri għadha problema fl-infurzar tad-
Direttiva 96/71/KE u tfixkel il-ħolqien ta' 
kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji u l-
ħarsien tal-ħaddiema. In-nuqqas tal-Istati 
Membri li jikkonformaw bis-sħiħ ma' din 
id-Direttiva għandu jiāi kkomunikat lill-
Kummissjoni Ewropea li se tiddeëiedi jekk 
tibdix proëedimenti ta' ksur skont it-
Trattat.  

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 
(12) Sabiex ikun hemm applikazzjoni aħjar 
u aktar uniformi tad-Direttiva 96/71/KE, 
huwa xieraq li tiāi stipulata sistema ta' 
skambju ta' informazzjoni elettronika biex 
tiāi ffaëilitata l-kooperazzjoni 
amministrattival-awtoritajiet kompetenti 
għandhom. IŜda dan ma jipprevenix l-

(12) Sabiex ikun hemm applikazzjoni aħjar 
u aktar uniformi tad-Direttiva 96/71/KE, 
huwa xieraq li tiāi stipulata sistema ta' 
skambju ta' informazzjoni elettronika biex 
tiāi ffaëilitata l-kooperazzjoni 
amministrattiva u l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom juŜaw is-Sistema ta’ 
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applikazzjoni ta’ ftehimiet bilaterali jew 
arranāamenti dwar il-kooperazzjoni 
amministrattiva. 

Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI) 
kemm jista’ jkun flimkien ma' mezz ieħor 
ta' kooperazzjoni stabbilit bħal 
pereŜempju ftehimiet bilaterali jew 
arranāamenti.  

 
 

Emenda 17 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-
għajnuna reëiproka bejn l-Istati Membri 
għandha tkun konformi mar-regoli dwar il-
ħarsien tad-dejta personali stabbiliti fid-
Direttiva 95/46/KE, u fir-rigward tal-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar is-Suq 
Intern (IMI), għandha wkoll tkun konformi 
mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diëembru 2000 dwar il-ħarsien tal-
individwi fir-rigward tal-ipproëessar tad-
dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Komunità u dwar il-moviment 
liberu ta’ din id-dejta1 u r-Regolament 
(UE) xxx (ir-Regolament IMI) dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar is-Suq 
Intern (IMI)".  

(13) Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-
għajnuna l-iktar estensiva, reëiproka u 
immedjata bejn l-Istati Membri għandha 
tkun konformi mar-regoli dwar il-ħarsien 
tad-dejta personali stabbiliti fid-Direttiva 
95/46/KE, u fir-rigward tal-kooperazzjoni 
amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI), 
għandha wkoll tkun konformi mar-
Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diëembru 2000 dwar il-ħarsien tal-
individwi fir-rigward tal-ipproëessar tad-
dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Komunità u dwar il-moviment 
liberu ta’ din id-dejta u r-Regolament (UE) 
xxx (ir-Regolament IMI) dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar is-Suq 
Intern (IMI)".  

 

Emenda 18 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Hija kwistjoni ta' tħassib li għad 
hemm ħafna diffikultajiet għall-Istati 
Membri biex jirkupraw multi 
amministrattivi u penalitajiet 

                                                 
1 ĀU L 8, 12.1.2001, p. 1. 
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transfruntiera u li r-rikonoxximent 
reëiproku tal-multi u l-penalitajiet 
amministrattivi jeħtieā ikunu indirizzati 
fil-leāiŜlazzjoni futura. 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-obbligi tal-Istati Membri li jagħmlu 
disponibbli b’mod āenerali l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet tal-impjieg u li jipprovdu 
aëëess effettiv għaliha, mhux biss għal 
dawk li jipprovdu s-servizzi minn Stati 
Membri oħra, iŜda wkoll lill-ħaddiema 
stazzjonati kkonëernati, għandhom jiāu 
aktar ikkonkretizzati. 

(14) Diffikultajiet fl-aëëess għall-
informazzjoni dwar it-termini u l-
kondizzjonijiet tal-impjieg huma ħafna 
drabi r-raāuni għalfejn regoli eŜistenti 
mhumiex applikati mill-fornituri tas-
servizz. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jiŜguraw li din l-informazzjoni 
tkun disponibbli b'mod āenerali, mingħajr 
ħlas u li aëëess effettiv għaliha jkun 
ipprovdut, mhux biss għal dawk li 
jipprovdu s-servizzi minn Stati Membri 
oħra, iŜda wkoll lill-ħaddiema stazzjonati 
kkonëernati. L-Istati Membri għandhom 
ukoll jistabbilixxu punti ta' kuntatt sabiex 
il-ħaddiema u l-fornituri tas-servizz ikunu 
jistgħu jeŜerëittaw id-dritt tagħhom għall-
informazzjoni, konsulenza u appoāā. 

 

Emenda 20 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Fejn it-termini u l-kondizzjonijiet 
tal-impjieg jiāu stabbiliti fi ftehimiet 
kollettivi li āew iddikjarati applikabbli 
b'mod universali, l-Istati Membri 
għandhom jiŜguraw li dawk il-ftehimiet 
kollettivi jiāu ppubblikati u jkunu 
aëëessibbli b'mod uffiëjali. 

 

Emenda  21 



 

 
 PE533.741/ 10 

 MT 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw il-mod li bih dawk li 
jipprovdu u dawk li jirëievu jiāu pprovduti 
b’informazzjoni rilevanti aëëessibbli 
faëilment, preferibbilment billi din l-
informazzjoni tkun aëëessibbli permezz 
ta’ websajt konformi mal-istandards tal-
aëëessibbiltà tal-web. Tali websajts 
għandhom jinkludu, b'mod partikolari, kull 
websajt stabbilita skont il-leāiŜlazzjoni tal-
UE bil-għan li tkun promossa l-
intraprenditorija u/jew l-iŜvilupp tas-
servizzi transkonfinali. 

(15) Sabiex titjieb l-aëëessibilità għall-
informazzjoni, sors wieħed ta' 
informazzjoni għandu jiāi stabbilit fl-
Istati Membri. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi websajt nazzjonali uffiëjali 
unika, konformi mal-istandards tal-
aëëessibbiltà tal-web, u mezz xieraq ieħor 
ta' komunikazzjoni. Tali websajts 
għandhom jinkludu, b'mod partikolari l-
informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet ta’ impjieg applikabbli 
għall-ħaddiema stazzjonati fit-territorju 
nazzjonali kif ukoll links għal kull websajt 
stabbilita skont il-leāiŜlazzjoni tal-Unjoni 
bil-għan li tkun promossa l-
intraprenditorija u/jew l-iŜvilupp tal-
forniment tas-servizzi transfruntiera.  

Āustifikazzjoni 

Is-sitwazzjoni attwali fejn it-termini u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg jinstabu permezz ta’ sorsi 
differenti, twassal għal għarfien dgħajjef tar-regoli u konsegwentement, għan-nuqqas ta’ 
applikazzjoni tagħhom. L-istabbiliment ta’ sors uniku ta’ informazzjoni għandu jikkontribwixxi 
biex titjieb l-aëëessibilità tagħha kemm għal min iħaddem kif ukoll għall-impjegati. 
 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Sabiex tiāi Ŝgurata l-applikazzjoni 
āusta tar-regoli sostanzjali dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta’ impjieg li jridu jiāu 
rrispettati fir-rigward tal-ħaddiema 
stazzjonati, u biex tiāi kkontrollata l-
konformità magħhom, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw biss ëerti miŜuri ta’ 
kontroll jew formalitajiet amministrattivi 
lill-impriŜi li jistazzjonaw il-ħaddiema 
għall-provvista tas-servizzi. Dawn il-
miŜuri u rekwiŜiti jistgħu jiāu imposti biss 
kemm-il darba l-awtoritajiet kompetenti 

(16) Sabiex tiāi Ŝgurata l-applikazzjoni 
āusta tar-regoli sostanzjali dwar it-termini 
u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg li jridu jiāu 
rrispettati fir-rigward tal-ħaddiema 
stazzjonati, u biex tiāi kkontrollata l-
konformità magħhom, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw sett prinëipali ta' 
miŜuri ta’ kontroll u l-formalitajiet 
amministrattivi lill-impriŜi li jistazzjonaw 
il-ħaddiema għall-provvista tas-servizzi 
sabiex jiāu miāāielda b’mod effettiv il-
frodi u l-kompetizzjoni ināusta. L-Istati 
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ma jistgħux iwettqu l-ħidma tagħhom ta’ 
kontroll b’mod effettiv mingħajr l-
informazzjoni meħtieāa u l-informazzjoni 
neëessarja ma tistax tinkiseb faëilment 
minn min jimpjiega lill-ħaddiema 
stazzjonati jew mill-awtoritajiet fl-Istat 
Membru ta’ fejn huwa stabbilit dak li 
jipprovdi s-servizz fi Ŝmien raāonevoli 
u/jew miŜuri inqas restrittivi ma jiŜgurawx 
li jinkisbu l-objettivi tal-miŜuri ta’ kontroll 
nazzjonali meqjusa meħtieāa. 

membri jistgħu jimponu rekwiŜiti 
amministrattivi addizzjonali u miŜuri ta' 
kontroll meqjusa neëessarji biex jiāu 
Ŝgurati l-monitoraāā effettiv u l-
konformità mal-obbligi stabbiliti fid-
Direttiva 96/71/KE u f'din id-Direttiva.  

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Sistema komprensiva ta’ miŜuri 
preventivi u ta' kontroll, flimkien ma' 
sanzjonijiet deterrenti biex jiāu identifikati 
u prevenuti kaŜijiet individwali ta’ xogħol 
awtonomu jew status ta’ bla ħlas faŜulli, 
għandha tikkontribwixxi biex jiāi 
miggieled l-impjieg moħbi b’mod effettiv. 

(17) Sabiex jiāu infurzati b'mod effikaëi t-
termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg, il-
forom kollha tal-uŜu frawdolenti ta' status 
ta' impjieg indipendenti biex jiāu evitati d-
dispoŜizzjonijiet tad-Direttiva 96/71/KE 
għandhom jiāu pprojbiti permezz ta' 
sistema komprensiva ta’ miŜuri preventivi 
u ta' kontroll, flimkien ma' penalitajiet 
deterrenti. L-Istati Membri għandhom 
jiŜguraw li jkollhom il-mekkaniŜmi 
stabbiliti biex jidentifikaw il-kaŜijiet ta' 
impjieg indipendenti fittizju. 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Sabiex jiŜgu Ŝgurati b'mod aktar effikaëi 
it-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg 
hija wkoll neëessarja l-ālieda kontra l-
impjieg indipendenti fittizju. Dan huwa 
ta' importanza deëiŜiva biex jiāi evitat l-
abbuŜ potenzjali. L-awtorità responsabbli 
għandu jkollha r-riŜorsi neëessarji biex 
tistabbilixxi jekk il-ħaddiem indipendenti 
allegat mhuwiex kontinwament impjegat 
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għal parti sostanzjali mill-istess 
impjegatur, u li m’hemm ebda sitwazzjoni 
ta’ dipendenza bejn l-impjegat għal rasu u 
min iħaddem.  

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) L-ispettorati nazzjonali tax-xogħol, l-
imsieħba soëjali u istituzzjonijiet oħra ta’ 
monitoraāā huma ta’ importanza kbira 
f’dan ir-rigward u għandu jibqa’ jkollhom 
rwol kruëjali. 

(19) L-ispettorati nazzjonali tax-xogħol, is-
sħab soëjali u korpi oħra ta’ monitoraāā 
huma ta’ importanza kbira f’dan ir-rigward 
u għandu jibqa’ jkollhom rwol kruëjali. Il-
ħidma tal-awtorità superviŜorja bl-ebda 
mod m'għandha tiāi mfixkla. 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Sabiex tiāi ttrattata b’mod flessibbli d-
diversità tas-swieq tax-xogħol u tas-sistemi 
tar-relazzjonijiet industrijali, b’mod ta’ 
eëëezzjoni, aāenti u/jew istituzzjonijiet 
oħra jistgħu jikkontrollaw ëerti patti u 
kondizzjonijiet tal-impjieg tal-ħaddiema 
stazzjonati kemm-il darba dawn joffru lill-
persuni kkonëernati grad ekwivalenti ta’ 
ħarsien u jeŜerëitaw il-kontroll tagħhom 
b’mod mhux diskriminatorju u oāāettiv. 

(20) Sabiex tiāi ttrattata b’mod flessibbli d-
diversità tas-swieq tax-xogħol u tas-sistemi 
tar-relazzjonijiet industrijali, is-sħab 
soëjali, u/jew b’mod ta’ eëëezzjoni korpi 
nazzjonali oħra jistgħu jikkontrollaw ëerti 
termini u kondizzjonijiet tal-impjieg tal-
ħaddiema stazzjonati kemm-il darba dawn 
joffru lill-persuni kkonëernati grad 
ekwivalenti ta’ ħarsien u jeŜerëitaw il-
kontroll tagħhom b’mod mhux 
diskriminatorju u oāāettiv. 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Premessa 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) L-awtoritajiet ta’ ispezzjoni tal-Istati 
Membri u istituzzjonijiet oħra rilevanti ta’ 

(21) L-awtoritajiet ta’ spezzjoni tal-Istati 
Membri u korpi nazzjonali rilevanti oħra 
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monitoraāā u infurzar għandhom jagħmlu 
uŜu mill-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ 
informazzjoni stipulati fil-leāiŜlazzjoni 
rilevanti biex jivverifikaw jekk ir-regoli 
applikabbli għall-ħaddiema stazzjonati 
āewx irrispettati. 

ta’ monitoraāā u infurzar għandhom 
jagħmlu uŜu mill-kooperazzjoni u l-
iskambju ta’ informazzjoni stipulati fil-
leāiŜlazzjoni rilevanti biex jivverifikaw 
jekk ir-regoli applikabbli għall-ħaddiema 
stazzjonati āewx irrispettati. 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) L-Istati Membri huma b'mod 
partikolari mħeāāa jintroduëu approëë iktar 
integrat għall-ispezzjonijiet tax-xogħol. Il-
ħtieāa li jiāu Ŝviluppati standards komuni 
sabiex jiāu stabbiliti metodi komparabbli, 
il-prassi u l-istandards minimi fil-livell tal-
Unjoni għandhom bl-istess mod jiāu 
eŜaminati. 

(22) L-Istati Membri huma b'mod 
partikolari mħeāāa jintroduëu approëë iktar 
integrat għall-ispezzjonijiet tax-xogħol. Il-
ħtieāa li jiāu Ŝviluppati standards komuni 
sabiex jiāu stabbiliti metodi komparabbli, 
il-prassi u l-istandards minimi fil-livell tal-
Unjoni għandhom bl-istess mod jiāu 
eŜaminati. Madankollu, jeħtieā li l-
iŜvilupp ta’ standards komuni ma 
jwassalx biex l-Istati Membri jkunu 
llimitati milli jiāāieldu b’mod effettiv 
kontra l-impjieg mhux iddikjarat.  

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Biex jiāi ffaëilitat l-infurzar ta’ din id-
Direttiva 96/71/KE u tiāi Ŝgurata 
applikazzjoni aktar effettiva tagħha, 
għandu jkun hemm mekkaniŜmi effettivi 
ta’ kwerela li permezz tagħhom il-
ħaddiema stazzjonati jistgħu jressqu 
kwereli fi proëedimenti jew direttament 
jew permezz ta’ partijiet terzi nnominati 
rilevanti, bħal trejdjunjins jew 
assoëjazzjonijiet oħra kif ukoll 
istituzzjonijiet komuni ta’ msieħba soëjali. 
Dan tal-aħħar huwa mingħajr ħsara għar-
regoli nazzjonali ta’ proëedura dwar ir-

(23) Biex jiāi ffaëilitat l-infurzar ta’ din id-
Direttiva 96/71/KE u tiāi Ŝgurata 
applikazzjoni aktar effettiva tagħha, 
għandu jkun hemm mekkaniŜmi effettivi 
ta’ kwerela li permezz tagħhom il-
ħaddiema stazzjonati jistgħu jressqu 
kwereli fi proëedimenti direttament jew, 
bl-approvazzjoni ta' dawk il-ħaddiema 
stazzjonati, permezz ta’ partijiet terzi 
nnominati rilevanti, bħal trejdjunjins jew 
assoëjazzjonijiet oħra kif ukoll 
istituzzjonijiet komuni ta’ sħab soëjali. Dan 
tal-aħħar huwa mingħajr ħsara għar-regoli 
nazzjonali ta’ proëedura dwar ir-
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rappreŜentanza u d-difiŜa fil-qrati. rappreŜentanza u d-difiŜa fil-qrati. 

Āustifikazzjoni 

Huwa importanti li jkun enfasizzat li l-partijiet terzi m’għandhomx id-dritt li jidħlu fi 
proëedimenti f’isem il-ħaddiema stazzjonati sakemm ma jiksbux l-approvazzjoni tagħhom. 
 

Emenda  30 

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, jeħtieā li jkun Ŝgurat li tal-
inqas il-kuntrattur li l-impjegatur tiegħu 
huwa subkuntrattur dirett jista’ jinŜamm 
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 soëjali regolati bil-liāi 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 
jinŜamm responsabbli jekk hu/hi jkun 
eŜerëita/tkun eŜerëitat id-diliāenza dovuta. 
Tal-aħħar jista' jimplika miŜuri ta' 
prevenzjoni li jikkonëernaw il-prova 
pprovduta mis-subkuntrattur, inkluŜ fejn 
rilevanti msejsa fuq l-informazzjoni āejja 
mill-awtoritajiet nazzjonali. 

imħassar 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Premessa 25 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) F’kaŜijiet speëifiëi kuntratturi oħra 
jistgħu, skont il-liāi nazzjonali u l-prassi, 
jinŜammu wkoll responsabbli għal nuqqas 

imħassar 
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ta’ rispett tal-obbligi skont din id-Direttiva 
jew ir-responsabbiltà tagħhom tista’ tkun 
limitata, wara konsultazzjoni mal-
imsieħba soëjali fil-livell nazzjonali jew 
settorjali. 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Premessa 26 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) L-obbligu li jiāi impost rekwiŜit ta' 
responsabbiltà fuq il-kuntrattur meta s-
subkuntrattur dirett li jipprovdi s-servizz 
ikun stabbilit fi Stat Membru ieħor, l-
istazzjonament tal-ħaddiema huwa 
āāustifikat fl-interess āenerali tal-
pubbliku dwar il-ħarsien soëjali 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' kontribuzzjonijiet 
tas-sigurtà soëjali miŜmuma bla bŜonn. 

imħassar 

 

Emenda  33 

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 diffiëli ħafna, jekk 
mhux impossibbli tiŜgura li l-ħaddiema 
stazzjonati jgawdu minn livell ekwivalenti 
ta’ ħarsien mal-Unjoni kollha. 

imħassar 
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Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Premessa 28 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) L-infurzar effettiv tar-regoli 
sostanzjali li jirregolaw l-istazzjonament 
tal-ħaddiema fil-qafas tal-provvista tas-
servizzi għandu jkun Ŝgurat b'azzjoni 
speëifika li tiffoka fuq l-infurzar 
transkonfinali ta’ multi u sanzjonijiet 
amministrattivi. L-approssimazzjoni tal-
leāiŜlazzjoni tal-Istati Membri f’dan il-
qasam hija għalhekk prerekwiŜit essenzjali 
sabiex jiāi Ŝgurat livell ħolistiku ogħla, 
aktar ekwivalenti u komparabbli ta’ ħarsien 
għat-tħaddim xieraq tas-suq intern. 

(28) L-infurzar effettiv tar-regoli 
sostanzjali li jirregolaw l-istazzjonament 
tal-ħaddiema fil-qafas tal-provvista tas-
servizzi għandu jkun Ŝgurat b'azzjoni 
speëifika li tiffoka fuq l-infurzar 
transfruntiera ta’ penalitajiet 
amministrattivi finanzjarji u/jew multi. L-
approssimazzjoni tal-leāiŜlazzjoni tal-Istati 
Membri f’dan il-qasam hija għalhekk 
prerekwiŜit essenzjali sabiex jiāi Ŝgurat 
livell ħolistiku ogħla, aktar ekwivalenti u 
komparabbli ta’ ħarsien għat-tħaddim 
xieraq tas-suq intern. 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Premessa 28a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28a) Id-diskrepanzi bejn is-sistemi tal-
Istati Membri għall-infurzar ta’ multi jew 
penalitajiet amministrattivi imposti 
f’sitwazzjonijiet transfruntiera 
jippreāudikaw il-funzjonament xieraq tas-
suq intern. L-approssimazzjoni tal-
leāiŜlazzjoni tal-Istati Membri f’dan il-
qasam hija għalhekk prerekwiŜit 
essenzjali sabiex jiāi Ŝgurat livell ogħla, 
aktar ekwivalenti u komparabbli ta’ 
ħarsien tal-liāi. 

Āustifikazzjoni 

L-għan ewlieni tal-penalitajiet u l-multi imposti, permezz tan-natura disswaŜiva tagħhom huwa 
li jiggarantixxu r-rispett tal-liāi (il-livell ekwivalenti ta’ ħarsien tal-ħaddiema huwa riŜultat 
sekondarju u indirett). 
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Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Premessa 29 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) L-adozzjoni ta’ regoli komuni għall-
għajnuna u l-appoāā reëiproëi speëifiëi li 
jridu jintuŜaw għal miŜuri ta’ infurzar u 
spejjeŜ assoëjati għal affarijiet bħal dawn, 
kif ukoll l-adozzjoni ta’ rekwiŜiti uniformi 
għan-notifika ta’ deëiŜjonijiet marbuta ma’ 
sanzjonijiet u multi amministrattivi 
imposti, għandhom isolvu għadd ta’ 
problemi ta’ infurzar transkonfinali prattiëi 
u jiggarantixxu notifika aħjar u infurzar 
aħjar ta’ deëiŜjonijiet bħal dawn li jkunu 
āejjin minn Stat Membru ieħor. 

(29) L-adozzjoni ta’ regoli komuni għall-
għajnuna u l-appoāā reëiproëi speëifiëi li 
jridu jintuŜaw għal miŜuri ta’ infurzar u 
spejjeŜ assoëjati għal affarijiet bħal dawn, 
kif ukoll l-adozzjoni ta’ rekwiŜiti uniformi 
għan-notifika ta’ deëiŜjonijiet marbuta ma’ 
penalitajiet u multi amministrattivi imposti 
fir-rigward ta’ sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament tal-ħaddiema skont din id-
Direttiva u d-Direttiva 96/71, għandhom 
isolvu għadd ta’ problemi ta’ infurzar 
transfruntier prattiëi u jiggarantixxu 
notifika aħjar u infurzar aħjar ta’ 
deëiŜjonijiet bħal dawn li jkunu āejjin 
minn Stat Membru ieħor. 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Premessa 30 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Minkejja t-twaqqif ta’ regoli aktar 
uniformi fir-rigward ta’ infurzar 
transkonfinali ta’ sanzjonijiet u multi u l-
ħtieāa għal kriteriji aktar komuni għal 
proëeduri ta’ segwitu f’kaŜ ta’ nuqqas ta’ 
ħlas tagħhom, dawn ma għandhomx 
jaffettwaw il-kompetenzi tal-Istati Membri 
biex jiddeterminaw is-sistema tagħhom ta’ 
penalitajiet, sanzjonijiet u multi jew il-
miŜuri ta’ rkupru li jeŜistu skont il-
leāiŜlazzjoni interna tagħhom. 

(30) Minkejja t-twaqqif ta’ xi regoli aktar 
uniformi fir-rigward ta’ infurzar 
transfruntier ta’ penalitajiet u multi u l-
ħtieāa li l-proëeduri ta’ segwitu jsiru aktar 
effettivi f’kaŜ ta’ nuqqas ta’ ħlas tagħhom, 
dawn ma għandhomx jaffettwaw il-
kompetenzi tal-Istati Membri biex 
jiddeterminaw is-sistema tagħhom ta’ 
penalitajiet, sanzjonijiet u multi jew il-
miŜuri ta’ rkupru disponibbli skont il-
leāiŜlazzjoni interna tagħhom. 

Āustifikazzjoni 

Il-Kapitolu VI ma joħloqx sistema iktar uniformi iŜda jintroduëi biss xi approssimazzjonijiet li 
għandhom l-għan li jagħmlu l-infurzar transfruntier ta’ penalitajiet u multi possibbli u effettivi 
anke skont dispoŜizzjonijiet nazzjonali differenti. 
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Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
āenerali komuni ta’ dispoŜizzjonijiet 
xierqa, miŜuri u mekkaniŜmi ta’ kontroll 
meħtieāa għal implimentazzjoni, 
applikazzjoni u infurzar aħjar u aktar 
uniformi tad-Direttiva 96/71/KE fil-
prattika, inkluŜi miŜuri ta’ prevenzjoni u 
sanzjoni ta’ abbuŜ u tidwir tar-regoli 
applikabbli. 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi sett 
speëifiku ta’ dispoŜizzjonijiet, miŜuri u 
mekkaniŜmi ta’ kontroll li jippermettu lill-
Istati Membri jiŜguraw implimentazzjoni, 
applikazzjoni u infurzar aħjar u aktar 
uniformi tad-Direttiva 96/71/KE fil-
prattika, inkluŜi miŜuri ta’ prevenzjoni u 
sanzjoni ta’ abbuŜ u tidwir tar-regoli 
applikabbli, u mingħajr preāudizzju għall-
kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 
96/71/KE. 

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

Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiggarantixxi r-rispett għal livell xieraq ta’ 
ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati għall-provvista transfruntiera 
tas-servizzi, speëjalment l-infurzar tat-
termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg li 
japplikaw fil-post fejn għandu jitwettaq is-
servizz skont l-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE u li tappoāāa l-
funzjonament tas-suq intern filwaqt li 
tiffaëilita l-eŜerëizzju tal-libertà ta’ 
provvista tas-servizzi għal dawk li 
jipprovdu s-servizzi u āāib 'il quddiem 
kompetizzjoni āusta fost dawk li jipprovdu 
s-servizzi. 

2. Din id-Direttiva ma għandha taffettwa 
bl-ebda mod l-eŜerëizzju tad-drittijiet 
fundamentali kif rikonoxxuti fl-Istati 
Membri u mil-liāi tal-Unjoni, inkluŜ id-
dritt jew il-libertà tal-istrajk jew ta’ 
azzjonijiet oħra koperti bis-sistemi 
speëifiëi ta’ relazzjonijiet industrijali fl-
Istati Membri, bi qbil mal-liāi u l-prassi 
nazzjonali. Lanqas ma taffettwa d-dritt li 
wieħed jinnegozja, jikkonkludi u jinforza 
ftehimiet kollettivi u li jieħu azzjoni 
kollettiva skont il-liāi u l-prassi nazzjonali. 
 

2. Din id-Direttiva ma għandha taffettwa 
bl-ebda mod l-eŜerëizzju tad-drittijiet 
fundamentali kif rikonoxxuti fl-Istati 
Membri u fil-livell tal-Unjoni, u fejn 
xieraq, fil-livell internazzjonali, inkluŜ id-
dritt jew il-libertà tal-istrajk jew ta’ 
azzjonijiet oħra koperti bis-sistemi 
speëifiëi ta’ relazzjonijiet industrijali fl-
Istati Membri, bi qbil mal-liāi u l-prassi 
nazzjonali. Lanqas ma taffettwa d-dritt li 
wieħed jinnegozja, jikkonkludi u jinforza 
ftehimiet kollettivi u li jieħu azzjoni 
kollettiva skont il-liāi u l-prassi nazzjonali. 
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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 jew korpi, inkluŜi l-uffiëëji ta' 
kollegament skont l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 96/71/KE, maħtura minn Stat 
Membru u fdata bil-prestazzjoni ta' 
funzjonijiet pubbliëi skont din id-Direttiva 
u skont id-Direttiva 96/71/KE; 

 

Emenda  40 

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 dwar 
penalità jew multa kif imsemmi fil-
Kapitolu VI; 

Āustifikazzjoni 

L-infurzar transfruntiera huwa rregolat fil-Kapitolu VI (u mhux fil-Kapitolu V). 
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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. 

Āustifikazzjoni 

Kien hemm bŜonn ta’ kjarifika ulterjuri dwar liema awtorità kien qed isir riferiment għaliha. 
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Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Prevenzjoni tal-abbuŜ, u t-tidwir mar-
regoli 

Sett ta' dispoŜizzjonijiet ta' infurzar biex 
jipprevjenu l-abbuŜ, u t-tidwir mar-regoli 

 1. Għall-fini tal-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar tad-
Direttiva 96/71/KE, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jagħmlu 
valutazzjoni āenerali tal-elementi kollha 
fattwali li huma meqjusa neëesarji, 
inkluŜi, b'mod partikolari, dawk stabbiliti 
fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu. 
Dawk l-elementi huma maħsuba biex 
jgħinu lill-awtoritajiet kompetenti meta 
jwettqu verifiki u kontrolli u meta 
jkollhom raāuni biex jemmnu li ħaddiem 
jista' ma jikkwalifikax għal ħaddiem 
stazzjonat skont id-Direttiva 96/71/KE. 
Dawn l-elementi  huma fatturi indikattivi 
fl-evalwazzjoni komplessiva li għandha 
ssir u għalhekk ma għandhomx jitqiesu 
b’mod iŜolat. Dawk l-elementi għandhom 
jiāu adottati għal kull kaŜ speëifiku u 
għandhom jikkunsidraw l-ispeëifiëitajiet 
tas-sitwazzjoni u n-natura tal-attivitajiet. 
In-nuqqas li jiāu sodisfati wieħed jew 
aktar minn dawn l-elementi m'għandux 
jipprekludu b'mod awtomatiku sitwazzjoni 
milli tkun stazzjonament; madankollu 
tista' tintuŜa mill-awtoritajiet kompetenti 
biex tgħinhom meta jivvalutaw, skont il-
paragrafi 2 u 3, jekk l-istazzjonament 
huwiex āenwin. 

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 impriŜa fl-Istat 
li fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk āenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-āestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi. 
Dawn l-elementi jistgħu jinkludu: 

2. Sabiex jiāi determinat jekk impriŜa 
twettaqx attivitajiet b'mod āenwin, għajr 
attivitajiet biss ta' āestjoni interni u/jew 
amministrattivi, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jagħmlu valutazzjoni āenerali 
tal-elementi kollha fattwali li 
jikkaratterizzaw l-attivitajiet imwettqa 
minn impriŜa fl-Istat Membru ta' 
Stabbiliment u, fejn neëessarju, fl-Istat 
Membru ospitanti. Dawn l-elementi 
jistgħu jinkludu, b’mod partikolari: 
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(a) il-post fejn l-impriŜa għandha l-uffiëëju 
rreāistrat u l-amministrazzjoni tagħha, 
tokkupa l-ispazju ta’ uffiëëju, tħallas it-
taxxi u s-sigurtà soëjali, għandha l-liëenzja 
professjonali jew hija rreāistrata mal-
kamra tal-kummerë jew entitajiet 
professjonali, 

(a) il-post fejn l-impriŜa għandha l-uffiëëju 
rreāistrat u l-amministrazzjoni tagħha, 
tokkupa l-ispazju ta’ uffiëëju, tħallas it-
taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 
soëjali u, fejn ikun applikabbli, skont il-
liāi nazzjonali għandha l-liëenzja 
professjonali jew hija rreāistrata mal-
kamra tal-kummerë jew entitajiet 
professjonali, 

(b) il-post fejn jiāu ngaāāati l-ħaddiema 
stazzjonati, 

(b) il-post fejn jiāu ngaāāati l-ħaddiema 
stazzjonati u li minnu jiāu stazzjonati, 

(c) il-liāi applikabbli għall-kuntratti 
konkluŜi mill-impriŜa mal-ħaddiema 
tagħha, min naħa, u mal-klijenti tagħha, 
min-naħa l-oħra, 

(c) il-liāi applikabbli għall-kuntratti 
konkluŜi mill-impriŜa mal-ħaddiema 
tagħha, min naħa, u mal-klijenti tagħha, 
min-naħa l-oħra, 

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

(d) il-post fejn l-impriŜa twettaq l-attività 
ta' negozju tagħha li l-valutazzjoni 
tagħha, fi Ŝmien usa', ma tkunx limitata 
biss għal āestjoni interna u/jew attivitajiet 
amministrattivi, fejn timpjega persunal 
amministrattiv u fis-settur li jkun impjegat 
fih il-ħaddiem stazzjonat, 

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

(e) in-numru ta' kuntratti mwettqa u/jew 
l-ammont tal-fatturat li jkun magħmul fl-
Istat Membru ta' stabbiliment, 
b'kunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni speëifika 
ta', fost l-oħrajn, impriŜi li għadhom 
kemm āew stabbiliti u SMEs, kif ukoll id-
differenzi fil-kapaëità tal-akkwist tal-
muniti fi Stati Membri differenti; 

L-evalwazzjoni ta’ dawn l-elementi 
għandha tiāi adattata għal kull kaŜ 
speëifiku u għandha tqis in-natura tal-
attivitajiet imwettqa min-naħa tal-impriŜa 
fl-Istat Membru fejn hija stabbilita. 

 

2. Sabiex issir evalwazzjoni ta’ kemm 
ħaddiem stazzjonat temporanjament 
iwettaq ix-xogħol tiegħu/tagħha fi Stat 
Membru li mhux dak li fih normalment 
jaħdem/taħdem, l-elementi kollha fattwali 
li jikkaratterizzaw dan ix-xogħol u s-
sitwazzjoni tal-ħaddiem se jiāu eŜaminati.  

3. Sabiex issir evalwazzjoni ta’ kemm 
ħaddiem stazzjonat temporanjament 
iwettaq ix-xogħol tiegħu/tagħha fi Stat 
Membru li mhux dak li fih normalment 
jaħdem/taħdem, l-elementi kollha fattwali 
li jikkaratterizzaw dan ix-xogħol u s-
sitwazzjoni tal-ħaddiem se jiāu eŜaminati.  

Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk: Dawn l-elementi jistgħu jinkludu, b’mod 
partikolari jekk: 

(a) ix-xogħol jitwettaq għal perjodu limitat 
ta’ Ŝmien fi Stat Membru ieħor. 

(a) ix-xogħol jitwettaq għal perjodu limitat 
ta’ Ŝmien fi Stat Membru ieħor. id-
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dewmien tal-istazzjonament għandu jiāi 
kkalkolat skont l-Artikolu 3(6) tad-
Direttiva 96/71/KE; 

(b) l-istazzjonament iseħħ lejn Stat 
Membru ieħor li mhux dak li fih jew li 
minnu l-ħaddiem stazzjonat normalment 
iwettaq ħidmietu skont ir-Regolament (KE) 
Nru 593/2008 u/jew il-Konvenzjoni ta’ 
Ruma; 

(b) l-istazzjonament iseħħ lejn Stat 
Membru ieħor li mhux dak li fih jew li 
minnu l-ħaddiem stazzjonat normalment 
iwettaq ħidmietu skont ir-Regolament (KE) 
Nru 593/2008 u/jew il-Konvenzjoni ta’ 
Ruma; 

(c) il-ħaddiem stazzjonat imurx lura jew 
hux mistenni li jerāa' jibda jaħdem fl-Istat 
Membru mnejn ikun āie stazzjonat wara 
tmiem ix-xogħol jew il-provvista ta’ 
servizzi li minħabba fihom huwa kien 
stazzjonat; 

(c) il-ħaddiem stazzjonat imurx lura jew 
hux mistenni li jerāa' jibda jaħdem fl-Istat 
Membru mnejn ikun āie stazzjonat wara 
tmiem ix-xogħol jew il-provvista ta’ 
servizzi li minħabba fihom huwa kien 
stazzjonat; 

(d) l-iskariāā, l-ikel u l-alloāā/l-
akkomodazzjoni humiex pprovduti jew 
hemmx rimborŜ għalihom minn min 
iħaddem u jistazzjona l-ħaddiem, u jekk 
ikun il-kaŜ, kif dan iseħħ; kif ukoll 

(d) l-iskariāā, l-ikel u l-alloāā/l-
akkomodazzjoni humiex pprovduti jew 
hemmx rimborŜ għalihom minn min 
iħaddem u jistazzjona l-ħaddiem; jekk ikun 
il-kaŜ, il-metodu ta' rimborŜ għandu jkun 
inkluŜ, 

(e) xi perjodi preëedenti li fihom kien 
imtela l-post mill-istess ħaddiem jew minn 
ħaddiem ieħor (stazzjonat).  

(e) xi perjodi preëedenti li fihom kien 
imtela l-post mill-istess ħaddiem jew minn 
ħaddiem ieħor (stazzjonat). jew 

 (f) il-pussess ta' formula A1 valida, 
maħruāa għall-ħaddiem stazzjonat. 

L-elementi fattwali kollha li tagħhom 
hemm lista hawn fuq huma fatturi 
indikattivi fl-evalwazzjoni komplessiva li 
trid issir u għalhekk ma għandhomx 
jitqiesu b’mod iŜolat. Il-kriterji għandhom 
jiāu adattati għal kull kaŜ speëifiku u 
għandhom jikkunsidraw l-ispeëifiëitajiet 
tas-sitwazzjoni. 

 

 3a. L-Istati Membri jistgħu japplikaw 
elementi addizzjonali li għandhom jiāu 
vverifikati mill-awtorità kompetenti 
sakemm ikunu āāustifikati, proporzjonati 
u mhux diskriminatorji. L-Istati Membri 
għandhom mingħajr dewmien jinfurmaw 
lill-Kummissjoni b'kull element 
addizzjonali u għandhom jagħmluhom 
disponibbli lill-pubbliku f'websajt 
nazzjonali waħda b'mod preëiŜ, ëar u 
aëëessibbli. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika l-elementi addizzjonali lill-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
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kollha.  

 3b. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw, 
skont il-liāi nazzjonali u l-prattika 
tagħhom, li l-ħaddiema stazzjonati ma 
jiāux ddikjarati b'mod falz bħala 
ħaddiema indipendenti.  
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Fi Ŝmien tliet snin wara …*, in-
neëessità u l-adegwatezza tal-elementi 
msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-
artikolu għandhom jiāu riveduti fid-dawl 
tad-definizzjoni possibbli ta' elementi 
āodda li għandhom jitqiesu sabiex jiāi 
stabbilit jekk l-impriŜa hijiex āenwina u 
jekk il-ħaddiem stazzjonat iwettaqx 
temporanjament ix-xogħol tiegħu u, fejn 
ikun xieraq, għandha tiāi ppreŜentata 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar kwalunkwe emenda 
meħtieāa. 

 ___________ 

 * ĀU: Jekk jogħābok daħħal id-data 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Meta jiāi vverifikat l-istatus ta' impjieg 
indipendenti ta' persuna fl-Istat Membru 
ospitanti, l-elementi li āejjin jistgħu b'mod 
partikolari jitqiesu mill-awtoritajiet 
kompetenti: 

 (a) It-twettiq tar-rekwiŜiti ta' negozju fl-
Istat Membru ta' stabbiliment bħar-
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reāistrazzjoni bħala ħaddiem 
indipendenti, Ŝamma ta' uffiëëju, 
pagament ta' taxxi, pussess ta' numru tal-
VAT, reāistrazzjoni mal-kmamar tal-
kummerë; 

 (b)Ir-remunerazzjoni, l-eŜistenza ta' 
relazzjoni ta' subbordinazzjoni bejn 
persuna impjegata b'mod indipendenti u 
impriŜa u l-eŜistenza ta' responsabilità 
finanzjarja għar-riŜultati tal-impriŜa; 

 (c) Attivitajiet ta’ impjieg indipendenti 
qabel ië-ëaqliq lejn l-Istat Membru 
ospitanti; 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 3a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 3a 

 Ebda sitwazzjoni ta' stazzjonament 
āenwina 

 Jekk l-awtorità kompetenti tikkonkludi, 
abbaŜi tal-elementi fattwali mniŜŜla fil-
paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 3, li m'hemm 
l-ebda sitwazzjoni ta' stazzjonament 
āenwina, it-termini u l-kondizzjoniiet ta' 
impjieg applikabbli għall-ħaddiema 
għandhom ikunu dawk stabbiliti mil-liāi 
determinata skont ir-regoli tar-
Regolament (KE) Nru 593/2008 dwar il-
liāi applikabbli għall-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali (Regolament Ruma I). Meta 
jiāi ddeterminat liema liāi hija applikabbli 
skont Ruma I, għandhom jitqiesu dawk 
id-dispoŜizzjonijiet li huma l-iktar 
favorevoli għall-ħaddiema. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Rwol tal-uffiëëji ta’ kollegament L-awtoritajiet kompetenti u l-uffiëëju ta' 
kollegament 

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom, f’konformità mal-
leāiŜlazzjoni u/jew mal-prassi nazzjonali, 
jaħtru awtorità kompetenti waħda jew 
aktar, u din tista’ tinkludi l-uffiëëju(i) ta’ 
kollegament imsemmi/imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE. 

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom, f’konformità mal-
leāiŜlazzjoni u/jew mal-prassi nazzjonali, 
jaħtru awtorità kompetenti waħda jew 
aktar, u din tista’ tinkludi l-uffiëëju(i) ta’ 
kollegament imsemmi/imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE. L-
uffiëëju ta' kollegament għandu jipprovdi 
l-informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet ta' impjieg u r-regoli tal-
impjieg. L-uffiëëju ta' kollegament jista' 
wkoll jimmonitorja l-applikazzjoni ta' 
dawk ir-regoli. 

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jiāu kkomunikati 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-
oħra. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
u taāāorna regolarment il-lista tal-
awtoritajiet kompetenti u tal-uffiëëji ta’ 
kollegament. 

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet 
kompetenti u l-uffiëëji ta' kollegament 
għandhom jiāu kkomunikati lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra u 
għandhom isiru disponibbli għall-
pubbliku. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika u taāāorna regolarment il-lista 
tal-awtoritajiet kompetenti u tal-uffiëëji ta’ 
kollegament.  

 

Emenda  47 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri xierqa biex jiŜguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kundizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiāu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz tkun disponibbli għal 
kulħadd b'mod ëar u li jiftiehem u 
aëëessibbli faëilment, anki mill-bogħod u 
b’mezzi elettroniëi, f'formati u skont 
standards tal-web li jiŜguraw aëëess għal 
persuni b’diŜabilitajiet u li jiŜguraw li l-
uffiëëji ta' kollegament jew il-korpi 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri xierqa biex jiŜguraw li l-
informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiāu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz tkun disponibbli għal 
kulħadd bla ħlas b'mod ëar, trasparenti, li 
jiftiehem u aëëessibbli faëilment, anki mill-
bogħod u b’mezzi elettroniëi, f'formati u 
skont standards tal-web li jiŜguraw aëëess 
għal persuni b’diŜabilitajiet u li jiŜguraw li 
l-uffiëëji ta' kollegament jew il-korpi 
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nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv. 

nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv. 

2. Biex ikun hemm iktar titjib fir-rigward 
tal-aëëess għat-tagħrif, l-Istati Membri 
għandhom: 

2. Biex ikun hemm iktar titjib fir-rigward 
tal-aëëess għat-tagħrif, l-Istati Membri 
għandhom: 

(a) jindikaw b’mod ëar, iddettaljat u li 
jista’ jintuŜa minn kulħadd mingħajr 
diffikultà u f’format aëëessibbli fuq il-
websajts nazzjonali u mezzi oħra liema 
patti u kondizzjonijiet ta’ impjieg u/jew 
liema partijiet tal-leāiŜlazzjoni (nazzjonali 
u/jew reājonali) tagħhom iridu jiāu 
applikati għall-ħaddiema stazzjonati fit-
territorju tagħhom; 

(a) jindikaw b’mod ëar, iddettaljat u li 
jista’ jintuŜa minn kulħadd mingħajr 
diffikultà u f’format aëëessibbli f’websajt 
nazzjonali uffiëjali unika u permezz ta' 
mezzi adegwati oħra, liema termini u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg u/jew liema 
partijiet tal-leāiŜlazzjoni (nazzjonali u/jew 
reājonali) tagħhom iridu jiāu applikati 
għall-ħaddiema stazzjonati fit-territorju 
tagħhom; 

(b) jieħdu l-miŜuri meħtieāa biex l-
informazzjoni dwar liema ftehimiet 
kollettivi huma applikabbli (u għal min) 
tkun disponibbli fuq is-siti tal-internet u 
b’mezzi oħra b'mod āenerali, u liema patti 
u kondizzjonijiet ta' impjieg iridu jiāu 
applikati minn dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra skont id-
Direttiva 96/71/KE; li b’dan, fejn ikun 
possibbli, għandhom ikunu pprovduti 
ħolqiet għal siti eŜistenti tal-internet u 
punti ta' kuntatt, b'mod partikolari l-
imsieħba soëjali rilevanti; 

(b) jieħdu l-miŜuri meħtieāa biex l-
informazzjoni dwar liema ftehimiet 
kollettivi huma applikabbli (u għal min) 
tkun disponibbli b'mod āenerali fuq il-
websajt nazzjonali uffiëjali unika u 
permezz ta' mezzi xierqa oħra, u liema 
termini u kondizzjonijiet ta' impjieg iridu 
jiāu applikati minn dawk li jipprovdu s-
servizz minn Stati Membri oħra skont id-
Direttiva 96/71/KE, filwaqt li, fejn ikun 
possibbli, għandhom ikunu pprovduti 
ħolqiet għal siti eŜistenti tal-internet u 
punti ta' kuntatt, b'mod partikolari l-
imsieħba soëjali rilevanti; 

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

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz mingħajr ħlas u bl-IngliŜ u fil-
lingwa nazzjonali tal-Istat Membru ta' 
oriāini tal-ħaddiem u l-fornitur tas-
servizz, jew fuq talba, f'lingwi uffiëjali 
oħra tal-Unjoni u mhux biss fil-lingwa(i) 
nazzjonali tal-pajjiŜ li fih is-servizzi jiāu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli kif ukoll 
jiddeskrivi l-proëeduri li bihom jitressqu 
lmenti u jinbdew il-proëedimenti legali u 
s-sanzjonijiet applikabbli f’kaŜ ta’ nuqqas 
ta’ konformità f’format aëëessibbli għal 
persuni b’diŜabbiltà; informazzjoni 
dettaljata oħra dwar kondizzjonijiet ta’ 
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impjieg u soëjali applikabbli għall-
ħaddiema stazzjonati, inkluŜi s-saħħa u s-
sigurtà okkupazzjonali, għandhom ikunu 
magħmula disponibbli faëilment u 
mingħajr ħlas, b’mezzi ta’ 
komunikazzjoni differenti inkluŜi punti 
ta’ kuntatt; 

(d) jtejbu l-aëëessibilità tal-informazzjoni 
u ë-ëarezza tal-informazzjoni pprovduta 
fil-websajts nazzjonali; 

(d) jtejbu r-rilevanza, l-aëëessibilità u ë-
ëarezza tal-informazzjoni, speëjalment dik 
ipprovduta fil-websajt nazzjonali uffiëjali 
unika msemmija fil-punt (a); 

(e) jindikaw, jekk ikun possibbli, persuna 
ta' kuntatt fl-uffiëëju ta' kollegament 
inkarigat li jittratta t-talbiet għall-
informazzjoni; 

(e) jindikaw persuna ta' kuntatt fl-uffiëëju 
ta' kollegament inkarigat li jittratta t-talbiet 
għall-informazzjoni u tieħu l-miŜuri biex 
tagħmel l-informazzjoni neëessarja 
disponibbli għall-kumpaniji ta' 
stazzjonament u l-ħaddiema stazzjonati; 

(f) iŜommu l-informazzjoni pprovduta fid-
dokumenti tal-pajjiŜ aāāornata. 

(f) iŜommu l-informazzjoni pprovduta fid-
dokumenti tal-pajjiŜ aāāornata.  

3. Il-Kummissjoni se tkompli tappoāāja l-
Istati Membri f’dan il-qasam. 

3. Il-Kummissjoni se tkompli tappoāāja l-
Istati Membri f’dan il-qasam. 

4. Fejn, skont il-liāi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kondizzjonijiet 
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiŜguraw li l-imsieħba 
soëjali għandhom jidentifikawhom u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu uŜat għall-kalkolu tal-
ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, , disponibbli b’mod aëëessibbli u 
trasparenti għal dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra u għall-ħaddiema 
stazzjonati. 

4. Fejn, skont il-liāi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, u b’rispett sħiħ għall-
awtonomija tas-sħab soëjali, it-termini u l-
kundizzjonijiet ta’ impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE huma 
stabbiliti fi ftehimiet kollettivi skont il-
paragrafi 1 u 8 tal-Artikolu 3 ta' dik id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiŜguraw li s-sħab soëjali għandhom 
jidentifikawhom u jagħmlu disponibbli l-
informazzjoni rilevanti, li tirrigwarda r-rati 
ta’ pagi minimi differenti, il-metodu uŜat 
għall-kalkolu tal-ħlas u l-kriterji ta’ 
kwalifika. It-termini u l-kundizzjonijiet ta' 
impjieg għandhom ikunu disponibbli 
b’mod aëëessibbli u trasparenti għal dawk 
li jipprovdu s-servizz minn Stati Membri 
oħra li jistazzjonaw lill-ħaddiema u għall-
ħaddiema stazzjonati 

 4a. Ħaddiema stazzjonati għandu 
jkollhom id-dritt li jirëievu mill-Istat 
Membru ospitanti l-informazzjoni dwar it-
termini u l-kondizzjonijiet applikabbli ta' 
impjieg.  

 L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
punti ta' kuntatt jew jindikaw korpi jew 
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awtoritajiet oħra li għandhom jistgħu 
jirreferu l-ħaddiema u l-impriŜi għall-
informazzjoni, parir u appoāā dwar id-
drittijiet u l-obbligi tagħhom. Dan 
japplika kemm għall-Istati Membri 
ospitanti kif ukoll għall-Istati Membri ta' 
stabbiliment.  

 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiŜguraw appoāā adegwat għal 
inizjattivi rilevanti tas-sħab soëjali 
rilevanti fuq il-livell tal-Unjoni u 
nazzjonali immirat biex jinforma l-
intrapriŜi u l-ħaddiema dwar it-termini u 
l-kondizzjonijiet applikabbli stipulati f’din 
id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE. 

 

Emenda  48 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jaħdmu 
b’kooperazzjoni ma' xulxin mill-qrib u 
jipprovdu għajnuna reëiproka biex 
jiffaëilitaw l-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar fil-prattika ta’ 
din id-Direttiva. 

1. L-Istati Membri għandhom jaħdmu 
b’kooperazzjoni ma' xulxin mill-qrib u 
jipprovdu għajnuna reëiproka mingħajr 
dewmien biex jiffaëilitaw l-
implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-
infurzar fil-prattika ta’ din id-Direttiva. 

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f'li 
jintwieābu minnufih it-talbiet ta' 
informazzjoni āāustifikati u għal 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, inkluŜa l-
investigazzjoni ta’ xi abbuŜi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew kaŜijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leāittimi. 

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f’li 
jintwieābu t-talbiet ta' informazzjoni 
āāustifikati mingħajr dewmien u għal 
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 u artikoli rilevanti 
f’din id-Direttiva, inkluŜa l-investigazzjoni 
ta’ xi abbuŜi ta’ regoli applikabbli dwar l-
istazzjonament tal-ħaddiema u l-bidu ta' 
azzjonijiet xierqa skont il-liāijiet 
nazzjonali u l-prattiki nazzjonali u skont 
din id-Direttiva. 

3. Għall-fini ta’ tweāib għal xi talba għal 
għajnuna mill-awtoritajiet kompetenti fi 

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

Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiŜguraw li l-fornituri tas-
servizzi stabbiliti fit-territorju tagħhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom, mingħajr dewmien, l-
informazzjoni kollha meħtieāa għas-
superviŜjoni tal-attivitajiet tagħhom skont 
il-liāijiet nazzjonali tagħhom u d-Direttiva 
96/71/KE. Fejn fornituri tas-servizz 
jonqsu milli jipprovdu din l-
informazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti 
rilevanti għandhom jibdew azzjoni xierqa. 

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

4. F’kaŜ ta’ diffikultà biex tiāi sodisfatta xi 
talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru 
inkwistjoni għandu jinforma malajr lill-
Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba 
bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni. Fil-kaŜ ta' 
problemi persistenti fl-iskambju tal-
informazzjoni jew rifjut permanenti li tiāi 
pprovduta informazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tiāi infurmata u meta tqis li jkun 
iāāustifikat, għandha tibda proëediment 
ta' ksur. Il-kaŜijiet ta' rufjut fit-tul li tiāi 
pprovduta l-informazzjoni mitluba 
għandhom jiāu rreāistrati mill-
Kummissjoni, bil-għan, fost l-oħrajn, li 
tinħoloq lista aëëessibbli għall-pubbliku 
tal-awtoritajiet rreāistrati li b'mod 
permanenti rrifjutaw li jipprovdu l-
informazzjoni. 

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni mitluba minn Stati Membri 
oħrajn jew mill-Kummissjoni b’mezzi 
elettroniëi kemm jista’ jkun malajr u mhux 
aktar tard minn āimagħtejn minn meta tasal 
it-talba. Għandu jintuŜa mekkaniŜmu 
speëifiku ta’ urāenza għal sitwazzjonijiet 
speëjali fejn Stat Membru isir jaf dwar 
ëirkustanzi serji partikolari li jeħtieāu 
azzjoni urāenti. F’ëirkostanzi bħal dawn, l-
informazzjoni għandha tintbagħat f’24 
siegħa. 

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni mitluba minn Stati Membri 
oħrajn jew mill-Kummissjoni b’mezzi 
elettroniëi kemm jista’ jkun malajr u mhux 
aktar tard minn āimagħtejn minn meta tasal 
it-talba. Għandu jintuŜa mekkaniŜmu 
speëifiku ta’ urāenza għal sitwazzjonijiet 
speëjali fejn Stat Membru isir jaf dwar 
ëirkustanzi serji partikolari li jeħtieāu 
azzjoni urāenti. F’ëirkostanzi bħal dawn, l-
informazzjoni għandha tintbagħat f’24 
siegħa. Dan m’għandux jipprekludi lill-
awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru 
ospitanti milli jieħdu miŜuri immedjati 
biex jinvestigaw, jipprevjenu u 
jissanzjonaw frodi.  

6. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li r- 6. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li r-
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reāistri fejn iddaħħlu l-fornituri tas-
servizzi, u li jistgħu jiāu konsultati mill-
awtoritajiet kompetenti fit-territorju 
tagħhom, jistgħu wkoll ikunu konsultati, 
skont l-istess kondizzjonijiet, mill-
awtoritajiet kompetenti ekwivalenti tal-
Istati Membri l-oħrajn. 

reāistri fejn iddaħħlu l-fornituri tas-
servizzi, u li jistgħu jiāu konsultati mill-
awtoritajiet kompetenti fit-territorju 
tagħhom, jistgħu wkoll ikunu konsultati, 
skont l-istess kondizzjonijiet, mill-
awtoritajiet kompetenti ekwivalenti tal-
Istati Membri l-oħrajn. 

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

7. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw il-
konfidenzjalità stretta tal-informazzjoni li 
jiskambjaw. L-informazzjoni skambjata 
għandha tintuŜa biss fir-rigward tal-
kwistjoni(jiet) li għaliha/hom tkun intalbet 
u b’konformità mal-liāijiet u l-prattiki 
nazzjonali, u b'mod partikolari mal-liāi 
dwar il-protezzjoni tad-data personali. 

8. Il-kooperazzjoni amministrattiva 
reëiproka u l-għajnuna għandhom 
jingħataw bla ħlas. 

8. Il-kooperazzjoni amministrattiva 
reëiproka u l-għajnuna għandhom 
jingħataw bla ħlas. 

9. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkooperaw mill-
qrib sabiex jeŜaminaw kull diffikultà li 
tista' tinqala fl-applikazzjoni tal-Artikolu 3 
(10) tad-Direttiva 96/71/KE. 

9. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkooperaw mill-
qrib sabiex jeŜaminaw kull diffikultà li 
tista' tinqala fl-applikazzjoni tal-Artikolu 3 
(10) tad-Direttiva 96/71/KE.  

 

Emenda  49 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-Rwol tal-Istat Membru tal-istabbiliment Ir-Rwol tal-Istati Membri 

 1. Bi qbil mal-prinëipji stabbiliti fl-
Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 96/71/KE, 
matul il-perjodu ta' stazzjonament ta' 
ħaddiem fi Stat Membru ieħor, l-
ispezzjoni tat-termini u l-kundizzjonijiet 
ta' impjieg li għandhom jiāu sodisfati 
skont id-Direttiva 96/71/KE hija r-
responsabilità tal-awtoritajiet tal-Istat 
Membru ospitanti f'kooperazzjoni mal-
Istat Membru ta' stabbiliment. Għalhekk, 
l-Istat Membru ospitanti għandu 
jikkontrolla, jimmonitorja u jieħu l-miŜuri 
ta' superviŜjoni jew ta' infurzar kollha 
meħtieāa bi qbil mal-Artikolu 10 ta' din 
id-Direttiva u mal-liāi nazzjonali tiegħu 
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u/jew il-prassi u l-proëeduri 
amministrattivi, fir-rigward ta' ħaddiema 
stazzjonati fit-territorju tiegħu. Dawn il-
verifiki u l-kontrolli għandhom, jekk ikun 
meħtieā, jitwettqu mill-awtoritajiet tal-
Istat Membru ospitanti fuq l-inizjattiva 
tagħhom stess jew fuq talba tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta' stabbiliment, skont l-Artikolu 10 u 
b'konformità mas-setgħat ta’ sorveljanza 
stipulati fil-liāi, prassi u proëeduri 
nazzjonali amministrattivi tal-Istat 
Membru ospitanti u li jirrispettaw il-liāi 
tal-Unjoni. 

1. L-Istat Membru tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizzi għandu jkompli 
jikkontrolla, jimmonitorizza u jieħu l-
miŜuri meħtieāa ta' sorveljanza jew 
infurzar, skont il-liāi, il-prassi u l-proëeduri 
amministrattivi nazzjonali, fir-rigward tal-
ħaddiema stazzjonati fi Stat Membru ieħor. 

2. L-Istat Membru ta' stabbiliment tal-
fornitur tas-servizzi għandu wkoll ikompli 
jikkontrolla, jimmonitorizza u jieħu l-
miŜuri meħtieāa ta' sorveljanza jew 
infurzar, skont il-liāi, il-prassi u l-proëeduri 
amministrattivi nazzjonali, fir-rigward tal-
ħaddiema stazzjonati fi Stat Membru ieħor. 
Dan l-obbligu m’għandux jirriŜulta fi 
dmir fuq l-Istat Membru ta’ stabbiliment 
biex iwettaq verifiki u kontrolli fattwali 
fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti 
fejn qed jiāi provdut is-servizz. 

2. Fië-ëirkustanzi msemmija fl-
Artikolu 3 (1) u (2) u l-Artikolu 9 (1), l-
Istat Membru tal-istabbiliment tal-fornitur 
tas-servizzi għandu jgħin lill-Istat Membru 
fejn iseħħ l-istazzjonament biex jiŜgura 
konformità mal-kondizzjonijiet applikabbli 
skont id-Direttiva 96/71/KE u din id-
Direttiva. L-Istat Membru tal-istabbiliment 
tal-fornitur tas-servizzi għandu, fuq l-
inizjattiva tiegħu stess, jikkomunika lill-
Istat Membru fejn iseħħ l-istazzjonament 
kull informazzjoni rilevanti kif speëifikat 
fl-Artikoli 3 (1) u (2) u 9(1), fejn l-Istat 
Membru tal-istabbiliment tal-fornitur tas-
servizzi jkun jaf b’xi fatti speëifiëi li juru 
irregolaritajiet possibbli. 

3. Għal fini ta' tisħiħ tad-
Direttiva 96/71/KE, fië-ëirkustanzi 
msemmija fl-Artikolu 3(1) u (2) u l-
Artikolu 9(1) ta' din id-Direttiva, l-Istat 
Membru ta' stabbiliment tal-fornitur tas-
servizzi għandu jgħin lill-Istat Membru 
ospitanti biex jiŜgura konformità sħiħa 
mal-kondizzjonijiet applikabbli skont id-
Direttiva 96/71/KE u din id-Direttiva. L-
Istat Membru ta' stabbiliment tal-fornitur 
tas-servizzi għandu mingħajr dewmien, 
fuq l-inizjattiva tiegħu stess, jew fuq talba 
tal-Istat Membru ospitanti jikkomunika 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti kull informazzjoni rilevanti kif 
speëifikat f’din id-Direttiva jew meħtieā 
għall-konformità mal-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE.  

3. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti bl-istess mod jistgħu 
jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment, għal kull kaŜ ta' 
servizzi pprovduti jew għal kull fornitur ta’ 

4. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti bl-istess mod jistgħu 
jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta' stabbiliment, għal kull kaŜ ta' 
servizzi pprovduti jew għal kull fornitur ta’ 
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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-
dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 6. 

servizz, biex jipprovdu informazzjoni biex 
jivverifikaw konformità sħiħa kemm mad-
Direttiva 96/71/KE kif ukoll ma’ din id-
Direttiva, inkluŜ 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 ospitanti jistgħu wkoll jitolbu 
informazzjoni addizzjonali għal raāunijiet 
prevalenti ta' interess pubbliku. Tali 
talbiet għandhom jiāu appoāāati minn 
dikjarazzjoni adegwata ta' raāunijiet, 
partikolarment billi tiāi speëifikata r-
raāuni tat-talba. L-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ta' stabbiliment 
għandhom jipprovdu din l-informazzjoni 
skont id-dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 6. 

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 jiāi 
provdut is-servizz. Dawn il-verifiki u 
kontrolli għandhom, jekk ikun meħtieā, 
jitwettqu mill-awtoritajiet tal-Istat 
Membru li jospita fuq l-inizjattiva tiegħu 
stess jew fuq talba tal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru tal-
istabbiliment, skont l-Artikolu 10 u 
b'konformità mas-setgħat ta’ sorveljanza 
stipulati fil-liāi, l-prassi u l-proëeduri 
nazzjonali amministrattivi tal-Istat 
Membru li jospita u li jirrispettaw il-liāi 
tal-Unjoni. 

    

 4a. L-Istati Membri li jiskopru li l-
ħaddiema qed jiāu reklutati biex jaħdmu, 
b'mod falz, bħala ħaddiema indipendenti 
għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istat Membru ospitanti 
mingħajr dewmien. 

 4b. Kull informazzjoni rëevuta mill-
awtoritajiet kompetenti għandha tiāi 
trattata bħala kunfidenzjali.  

 Bi qbil mal-liāi tal-Unjoni u l-liāi 
nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-dejta, l-
Istati Membri għandhom finalment 
jibqgħu inkarigati mis-salvagwardja tal-
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protezzjoni tad-dejta u d-drittjiet legali ta’ 
persuni milquta u għandhom iwaqqfu 
mekkaniŜmi adatti f’dan ir-rigward. 

 4c. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
r-riŜorsi meħtieāa sabiex jiŜguraw verifiki 
u kontrolli effettivi. 

 

Emenda  50 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri, bl-għajnuna tal-
Kummissjoni, għandhom jieħdu miŜuri 
komplementari biex jiŜviluppaw, 
jiffaëilitaw u jāibu 'l quddiem l-iskambju 
bejn l-uffiëjali inkarigati mill-
implimentazzjoni tal-kooperazzjoni 
amministrattiva u l-għajnuna reëiproka, kif 
ukoll il-monitoraāā tal-konformità u l-
infurzar tar-regoli applikabbli. 

1. L-Istati Membri, bl-għajnuna tal-
Kummissjoni, għandhom jieħdu miŜuri 
komplementari biex jiŜviluppaw, 
jiffaëilitaw u jāibu 'l quddiem l-iskambju 
bejn l-uffiëjali inkarigati mill-
implimentazzjoni tal-kooperazzjoni 
amministrattiva u l-għajnuna reëiproka, kif 
ukoll il-monitoraāā tal-konformità u l-
infurzar tar-regoli applikabbli. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jieħdu miŜuri ta' 
akkumpanjament biex jappoāāaw lill-
organizzazzjonijiet li qed jipprovdu l-
informazzjoni lill-ħaddiema stazzjonati.  

 1a. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istat 
Membru ospitanti u fl-Istat Membru ta' 
stabbiliment għandhom jitħeāāu jiābru d-
dejta speëifika għall-proëess ta' 
stazzjonament u jevalwawha, filwaqt li 
jirrispettaw il-liāi tal-Unjoni u nazzjonali 
dwar il-protezzjoni tad-dejta. L-Istati 
Membri huma mħeāāa wkoll jibagħtu d-
dejta miābura lill-Kummissjoni għal 
sommarji. 

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ħtieāa għall-appoāā finanzjarju sabiex 
ittejjeb aktar il-kooperazzjoni 
amministrattiva u ŜŜid il-fiduëja reëiproka 
permezz ta’ proāetti, inkluŜi l-promozzjoni 
ta’ skambji ta’ uffiëjali rilevanti u t-taħriā, , 
kif ukoll jiŜviluppaw jiffaëilitaw u jāibu 'l 
quddiem inizjattivi tal-aqwa prassi, inkluŜi 
dawk tal-imsieħba soëjali fil-livell tal-
Unjoni, bħall-iŜvilupp u l-aāāornament ta' 

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ħtieāa għall-appoāā finanzjarju sabiex 
ittejjeb aktar il-kooperazzjoni 
amministrattiva u ŜŜid il-fiduëja reëiproka 
permezz ta’ proāetti, inkluŜi l-promozzjoni 
ta’ skambji ta’ uffiëjali rilevanti u t-taħriā, , 
kif ukoll jiŜviluppaw jiffaëilitaw u jāibu 'l 
quddiem inizjattivi tal-aqwa prassi, inkluŜi 
dawk tas-sħab soëjali fil-livell tal-Unjoni, 
bħall-iŜvilupp u l-aāāornament ta' baŜijiet 
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baŜijiet ta' dejta jew websajts konāunti li 
fihom informazzjoni āenerali jew speëifika 
għal xi settur dwar patti u kondizzjonijiet 
ta' impjieg li jridu jiāu rispettati. 

ta' dejta jew websajts konāunti li fihom 
informazzjoni āenerali jew speëifika għal 
xi settur dwar patti u kondizzjonijiet ta' 
impjieg li jridu jiāu rispettati. Fejn 
tikkonkludi li teŜisti tali ħtieāa, il-
Kummissjoni għandha tiŜgura 
finanzjament adegwat.  
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Emenda  51 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiŜiti amministrattivi u l-miŜuri ta’ 
kontroll li āejjin: 

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu kull 
rekwiŜit amministrattiv u miŜuri ta' 
kontroll li huma jqisu neëessarji għall-
infurzar effettiv tad-Direttiva 96/71/KE u 
din id-Direttiva, inkluŜ b'mod partikolari: 

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieā, 
f'isem min iħaddem mal-awtorità jew korp 
kompetenti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leāiŜlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiāu pprovduti s-servizzi. 

(a) obbligu li tinħatar persuna ta' kuntatt 
fl-Istat Membru ospitanti, li taāixxi bħala 
r-rappreŜentant b'mandat tal-kumpanija 
stazzjonata, li tista' tiāi kkuntattjata mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti, li tkun awtorizzata tirëievi kull 
avviŜ u dokument uffiëjali u li tkun ukoll 
awtorizzata tinnegozja u tikkonkludi 
ftehimiet vinkolanti, jekk ikun meħtieā, 
f'isem l-impjegatur mas-sħab soëjali 
rilevanti fl-Istat Membru ospitanti, skont 
il-leāiŜlazzjoni u l-prattika nazzjonali, fi 
ħdan il-perjodu li fih ikunu āew 
ipprovduti s-servizzi. 

 (b) miŜuri maħsuba biex jiāāieldu kontra 
x-xogħol mhux iddikjarat; 

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iāāustifikata, 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eëëessiv u jkunu 
dokumenti li għalihom āeneralment 
jintuŜaw formoli standard; 

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-paragrafu 2 f'waħda mil-lingwi 
uffiëjali tal-Unjoni li tkun ukoll lingwa 
uffiëjali tal-Istat Membru ospitanti; 

 2. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, l-
Istati Membri għandhom jimponu ir-
rekwiŜiti amministrattivi u l-miŜuri ta’ 
kontroll li āejjin: 

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliëi 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-preŜenza 
ta' ħaddiem stazzjonat wieħed jew aktar li 
jkun identifikabbli b’mod ëar, kemm 

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliëi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli tal-
anqas ħamest ijiem qabel ma tibda l-
provvista tas-servizz, f'lingwa uffiëjali tal-
Unjoni li tkun ukoll lingwa uffiëjali tal-
Istat Membru ospitanti jew f'lingwa oħra, 
jekk tkun aëëettata mill-Istat Membru 
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huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-preŜenza 
tiegħu u s-servizzi li jiāāustifikaw l-
istazzjonament; 

ospitanti, fejn l-istqarrija tkopri b'mod 
partikolari l-identità tal-fornitur tas-servizz, 
in-numru antiëipat ta' ħaddiema 
stazzjonati u d-dejta ta' identifikazzjoni 
personali tagħhom, fejn applikabbli, il-
persuna ta' kuntatt maħtura kif speëifikat 
fil-paragrafu 1(a), il-bidu u kemm huwa 
mistenni jibqa’ u l-post fejn huwa 
pprovdut is-servizz u s-servizzi li 
jiāāustifikaw l-istazzjonament;  

 id-dikjarazzjoni għandha tistqarr li l-
fornitur tas-servizz huwa konxju tal-
kondizzjonijiet ta' impjieg minimi 
applikabbli fil-pajjiŜ ospitanti u qabel li 
jikkonforma magħhom skont l-Artikolu 3 
tad-Direttiva 96/71/KE; 

 fornitur tas-servizz stabbilit fi Stat 
Membru ieħor għandu jinforma lill-
awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru 
ospitanti mingħajr dewmien dwar kull 
bidla li ssir lill-informazzjoni li tinsab fid-
dikjarazzjoni qabel jew matul il-
provvediment tas-servizz.  

(b) obbligu li jinŜammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-Direttiva 
91/533, inkluŜa, fejn xieraq jew rilevanti, l-
informazzjoni addizzjonali msemmija fl-
Artikolu 4 ta’ dik id-Direttiva), riëevuti tal-
paga, reāistri tal-ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' 
pagi jew kopji ta’ dokumenti ekwivalenti 
matul il-perjodu ta’ stazzjonament f’post 
aëëessibbli u identifikat b’mod ëar fuq it-
territorju tiegħu, bħall-post tax-xogħol, 
jew il-post ta’ kostruzzjoni,jew għall-
ħaddiema mobbli fis-settur tat-trasport il-
baŜi tal-operazzjonijiet jew il-vettura li 
biha jiāi pprovdut is-servizz;  

(b) obbligu matul il-perjodu ta' 
stazzjonament biex dawn id-dokumenti li 
āejjin, f'forma ta' karta jew elettronika, 
jinŜammu jew isiru disponibbli f’post 
aëëessibbli u identifikat b’mod ëar, bħal 
pereŜempju l-post tax-xogħol jew il-bini 
ta’ kostruzzjoni, jew għall-ħaddiema 
mobbli fis-settur tat-trasport il-baŜi tal-
operazzjonijiet fl-Istat Membru ospitanti 
jew il-vettura li biha jiāi pprovdut is-
servizz; 

 - verifika tal-identità tal-ħaddiem 
stazzjonat, 

 - il-kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti li jindika t-termini ta' impjieg 
bħal dokument skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluŜa, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
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Direttiva),  

 - karti tal-paga u prova tal-pagament tas-
salarji, 

 - reāistri tal-ħinijiet, 

 - dokumentazzjoni tas-sigurtà soëjali 
msemmija fir-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 (pereŜempju l-formola A1), 

 - permessi ta' xogħol u ta' residenza fl-
Istat Membru ta' stabbiliment fil-kaŜ ta' 
ëittadini ta' pajjiŜ terz jew kopji ta' 
dokumenti ekwivalenti, maħruāa skont il-
liāi nazzjonali tal-Istat Membru ta' 
stabbiliment, 

 - valutazzjoni tar-riskji għas-sigurtà u s-
saħħa fuq il-post tax-xogħol skont id-
Direttiva 89/391/KE, 

 Dawn id-dokumenti għandhom ukoll 
jinŜammu jew isiru disponibbli għal 
perjodu ta' mill-anqas sentejn wara l-
perjodu ta' stazzjonament. 

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
proëeduri u l-formalitajiet marbuta mal-
istazzjonament tal-ħaddiema jistgħu 
jinħelsu mill-intrapriŜi, mill-bogħod u 
kemm jista’ jkun b’mezzi elettroniëi. 

3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
proëeduri u l-formalitajiet marbuta mal-
istazzjonament tal-ħaddiema jistgħu 
jinħelsu mill-intrapriŜi, mill-bogħod u 
kemm jista’ jkun b’mezzi elettroniëi.  

3. Fi Ŝmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, , għandu jiāi 
eŜaminat mill-ādid kemm hija meħtieāa u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miŜuri nazzjonali 
ta' kontroll fid-dawl tal-esperjenzi mas-
sistema għall-kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaëja tagħha, 
l-iŜvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinëipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
Ŝviluppi teknoloāiëi, bil-ħsieb li jiāu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieāa. 

4. Fi Ŝmien tliet snin …* il-Kummissjoni 
għandha terāa' teŜamina l-effettività tal-
miŜuri nazzjonali ta' kontroll u tal-
applikazzjoni tagħhom fid-dawl tal-
esperjenzi mas-sistema għall-
kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaëja tagħha, 
l-iŜvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinëipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
Ŝviluppi teknoloāiëi, bil-ħsieb li jiāu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieāa. 

 ___________________ 

 * ĀU: Jekk jogħābok daħħal id-data 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
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Regolament. 

 

Emenda  52 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Spezzjonijiet Kontrolli u spezzjonijiet 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
jkun hemm mekkaniŜmi xierqa ta’ kontroll 
u monitoraāā u li jitwettqu spezzjonijiet 
effettivi u xierqa fit-territorju tagħhom 
sabiex jikkontrollaw u jimmonitorjaw il-
konformità mad-dispoŜizzjonijiet 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 kkonëentrat fit-territorju tagħhom. 
Hija u ssir evalwazzjoni tar-riskju bħal din, 
it-twettiq ta’ proāetti kbar infrastrutturali, 
il-problemi speëjali u l-ħtiāijiet ta’ setturi 
speëifiëi, ir-rapporti dwar xi ksur fl-
imgħoddi, kif ukoll il-vulnerabilità ta’ ëerti 
gruppi ta’ ħaddiema għandhom jiāu 
kkunsidrati. 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
jkun hemm mekkaniŜmi xierqa u effettivi 
ta’ kontroll u monitoraāā u li jitwettqu 
spezzjonijiet effettivi u xierqa fit-territorju 
tagħhom sabiex jikkontrollaw u 
jimmonitorjaw il-konformità mad-
dispoŜizzjonijiet u r-regoli stabbiliti fid-
Direttiva 96/71/KE u f'din id-Direttiva u 
jiggarantixxu l-applikazzjoni xierqa 
tagħhom u l-infurzar, kif ukoll li jiāi 
miāāieled ix-xogħol mhux iddikjarat. 
Dawn l-ispezzjonijiet jistgħu jiāu msejsa 
fuq evalwazzjoni tar-riskju li trid issir mill-
awtoritajiet kompetenti regolarment. L-
evalwazzjoni tar-riskju tista’ tidentifika s-
setturi ta’ attività li fihom l-impjieg tal-
ħaddiema stazzjonati għall-provvista tas-
servizzi huwa kkonëentrat fit-territorju 
tagħhom. Hija u ssir evalwazzjoni tar-
riskju bħal din, it-twettiq ta’ proāetti kbar 
infrastrutturali, l-eŜistenza ta' sekwenzi 
twal ta' sottokuntratturi, il-problemi 
speëjali u l-ħtiāijiet ta’ setturi speëifiëi, ir-
rapporti dwar xi ksur fl-imgħoddi, kif ukoll 
il-vulnerabbiltà ta’ ëerti gruppi ta’ 
ħaddiema jistgħu, b’mod partikolari jiāu 
kkunsidrati. 

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
ispezzjonijiet u l-kontrolli ta’ konformità 
mad-Direttiva 96/71/KE ma jkunux 
diskriminatorji u/jew sproporzjonati. 

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
ispezzjonijiet u l-kontrolli ta’ konformità 
ma’ din id-Direttiva u mad-
Direttiva 96/71/KE ma jkunux 
diskriminatorji u/jew sproporzjonati u 
għandhom jallokaw ir-riŜorsi meħtieāa 
għal dawn l-ispezzjonijiet u l-kontrolli. 
Skont il-prattika proprja tagħha, l-
awtorità kompetenti għandha tipprovdi l-
impriŜa spezzjonata jew ikkontrollata 
b'dokument ta' wara l-ispezzjoni u l-
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kontroll li jinkludi kull informazzjoni 
rilevanti. 

3. Jekk tintalab xi informazzjoni matul l-
ispezzjonijiet u fid-dawl tal-kriterji fl-
Artikolu 3, l-Stat Membru fejn is-servizz 
huwa pprovdut u l-Stat Membru tal-
istabbiliment għandhom jaāixxu skont ir-
regoli dwar il-kooperazzjoni 
amministrattiva, jiāifieri l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkooperaw skont 
ir-regoli u l-prinëipji stipulati fl-Artikoli 6 
u 7. 

3. Jekk tintalab xi informazzjoni matul l-
ispezzjonijiet u fid-dawl tal-Artikolu 3 ta' 
din id-Direttiva, l-Stat Membru ospitanti u 
l-Stat Membru ta' stabbiliment għandhom 
jaāixxu skont ir-regoli dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva.  B'mod 
partikolari, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkooperaw skont ir-regoli u l-
prinëipji stipulati fl-Artikoli 6 u 7 ta' din 
id-Direttiva. 

4. Fl-Istati Membri fejn, skont il-liāi u l-
prassi nazzjonali, it-twaqqif tal-patti u l-
kondizzjonijiet ta’ impjieg tal-ħaddiema 
stazzjonati msemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE, u b’mod partikolari r-
rati minimi ta’ paga, inkluŜ il-ħin tax-
xogħol, jitħalla f’idejn il-āestjoni fil-livell 
xieraq u suāāett għall-kondizzjonijiet 
stipulati mill-Istati Membri, ir-
responsabbilità għall-kontroll u r-rispett 
tal-patti u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg 
rilevanti tal-ħaddiema stazzjonati kemm-il 
darba livell xieraq ta’ ħarsien ekwivalenti 
għal dak li jirriŜulta mid-
Direttiva 96/71/KE u din id-Direttiva jiāi 
ggarantit. 

4. Fl-Istati Membri fejn, skont il-liāi u l-
prassi nazzjonali, it-twaqqif tat-termini u l-
kondizzjonijiet ta’ impjieg tal-ħaddiema 
stazzjonati msemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE, u b’mod partikolari r-
rati minimi ta’ paga u l-ħin tax-xogħol, 
jitħalla f’idejn is-sħab soëjali, dawk is-
sħab soëjali jistgħu, fil-livell xieraq u 
suāāetti għall-kondizzjonijiet stipulati mill-
Istati Membri, jimmonitorjaw l-
applikazzjoni tat-termini u l-
kondizzjonijiet ta’ impjieg rilevanti tal-
ħaddiema stazzjonati bi qbil mad-
dispoŜizzjonijiet nazzjonali legali eŜistenti, 
sakemm dawk it-termini u l-
kondizzjonijiet āew ikkomunikati kif 
xieraq, skont l-Artikolu 5 ta' din id-
Direttiva. 

5. L-Istati Membri fejn l-ispettorati tax-
xogħol ma għandhomx kompetenza fir-
rigward tal-kontroll u l-monitoraāā tal-
kondizzjonijiet tax-xogħol u/jew il-patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg tal-ħaddiema 
stazzjonati jistgħu, b’mod ta’ eëëezzjoni, 
wara li jikkonsultaw l-imsieħba soëjali fil-
livell nazzjonali, jistabbilixxu jew iŜommu 
arranāamenti li jiggarantixxu r-rispett ta’ 
dawn il-patti u l-kondizzjonijiet ta’ 
impjieg, kemm-il darba l-arranāamenti 
joffru lill-persuni kkonëernati grad xieraq 
ta’ ħarsien ekwivalenti għal dak li 
jirriŜulta mid-Direttiva 96/71/KE u din id-
Direttiva. 

5. L-Istati Membri fejn l-ispettorati tax-
xogħol ma għandhomx kompetenza fir-
rigward tal-kontroll u l-monitoraāā tal-
kondizzjonijiet tax-xogħol u/jew il-patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg tal-ħaddiema 
stazzjonati jistgħu, b’mod ta’ eëëezzjoni, 
wara li jikkonsultaw l-imsieħba soëjali fil-
livell nazzjonali, jistabbilixxu, 
jimmodifikaw jew iŜommu proëeduri u 
mekkaniŜmi li jiggarantixxu r-rispett ta’ 
dawn il-patti u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg 
sakemm ma jkunux diskriminatorji jew 
disproporzjonati kif speëifikat fl-Artikolu 
10(2) ta' din id-Direttiva. 

 

Emenda  53 



 

 
 PE533.741/ 40 

 MT 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-infurzar tal-obbligi skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva 96/71/KE u din 
id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiŜguraw li hemm mekkaniŜmi effettivi li 
permezz tagħhom il-ħaddiema stazzjonati 
jistgħu jressqu l-ilmenti direttament kontra 
dawk li jimpjegawhom, kif ukoll id-dritt li 
jieħdu proëedimenti āudizjarji jew 
amministrattivi, ukoll fl-Istat Membru li 
fit-territorju tiegħu jkunu jew kienu 
stazzjonat il-ħaddiema li jħossu li āarrbu 
nuqqas jew ħsara bħala riŜultat ta’ nuqqas 
ta’ applikazzjoni tar-regoli, anke wara li 
tkun spiëëat ir-relazzjoni li fiha jiāi allegat 
li sar in-nuqqas. 

1. Għall-infurzar tal-obbligi skont din id-
Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE, l-Istati 
Membri għandhom jiŜguraw li hemm 
mekkaniŜmi effettivi li permezz tagħhom 
il-ħaddiema stazzjonati jistgħu jressqu l-
ilmenti direttament kontra dawk li 
jimpjegawhom, kif ukoll id-dritt li jieħdu 
proëedimenti āudizjarji jew 
amministrattivi, ukoll fl-Istat Membru li 
fit-territorju tiegħu jkunu jew kienu 
stazzjonat il-ħaddiema li jħossu li āarrbu 
nuqqas jew ħsara bħala riŜultat ta’ nuqqas 
ta’ applikazzjoni tar-regoli, anke wara li 
tkun spiëëat ir-relazzjoni li fiha jiāi allegat 
li sar in-nuqqas. 

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika mingħajr 
ħsara għall-āurisdizzjoni tal-qrati tal-Istati 
Membri kif stabbilit, b’mod partikolari, fl-
istrumenti rilevanti tal-liāi tal-Unjoni u/jew 
il-konvenzjonijiet internazzjonali. 

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika mingħajr 
ħsara għall-āurisdizzjoni tal-qrati tal-Istati 
Membri kif stabbilit, b’mod partikolari, fl-
istrumenti rilevanti tal-liāi tal-Unjoni u/jew 
il-konvenzjonijiet internazzjonali. 

3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li t-
trejdjunjins u partijiet terzi oħrajn, bħal 
assoëjazzjonijiet, organizzazzjonijiet u 
entitajiet legali oħra li għandhom, skont il-
kriterji stabbiliti mil-liāi nazzjonali 
tagħhom, interess leāittimu li jiŜguraw li d-
dispoŜizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jiāu 
osservati, jistgħu jkunu involuti, għan-nom 
jew b’sostenn tal-ħaddiema stazzjonati jew 
ta’ min jimpjegahom, bl-approvazzjoni 
tagħhom, f’kull proëediment āudizzjarju 
jew amministrattiv stipulat bl-objettiv ta’ 
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u/jew 
l-infurzar tal-obbligi skont din id-Direttiva. 

3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li t-
trejdjunjins u partijiet terzi oħrajn, bħal 
assoëjazzjonijiet, organizzazzjonijiet u 
entitajiet legali oħra li għandhom, skont il-
kriterji stabbiliti mil-liāi nazzjonali 
tagħhom, interess leāittimu li jiŜguraw li d-
dispoŜizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u d-
Direttiva 96/71/KE jiāu osservati, jistgħu 
jkunu involuti, għan-nom jew b’sostenn 
tal-ħaddiema stazzjonati jew ta’ min 
jimpjegahom, f’kull proëediment 
āudizzjarju jew amministrattiv stipulat bl-
objettiv ta’ implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE u/jew l-
infurzar tal-obbligi skont din id-Direttiva u 
d-Direttiva 96/71/KE.  

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

Il-paragrafi 1 u 3 għandhom japplikaw 
mingħajr ħsara għar-regoli nazzjonali dwar 
skadenzi ta’ preskrizzjoni jew limiti ta’ 
Ŝmien biex iressqu azzjonijiet bħal dawn. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu għal perjodu ta' mill-anqas sitt 
xhur li matulu min għamel it-talba jista' 
jippreŜenta talba skont ir-regoli nazzjonali 
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ta' proëedura.  

 4a. Ħaddiema stazzjonati li jressqu 
proëedimenti āudizzjarji jew 
amministrattivi skont l-Artikolu 11(1) 
m’għandhomx jirëievu kwalunkwe 
trattament mhux favorevoli minn min 
iħaddimhom. L-Istati Membri għandhom 
ukoll jiddefinixxu skont il-liāi nazzjonali 
l-kundizzjonijiet li skonthom id-dewmien 
ta' permess ta' residenza ta' ħaddiema 
stazzjonati minn pajjiŜi terzi jista' jiāi estiŜ 
sakemm jintemmu dawn il-proëedimenti.  

5. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
jkun hemm il-mekkaniŜmi meħtieāa biex 
il-ħaddiema stazzjonati jkunu jistgħu 
jirëievu  

5. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
jkun hemm il-mekkaniŜmi meħtieāa biex 
il-ħaddiema stazzjonati jew partijiet terzi li 
jaāixxu bl-approvazzjoni tagħhom u 
f'isimhom ikunu jistgħu jagħmlu talba u 
li l-ħaddiema stazzjonati jkunu jistgħu 
jirëievu tal-anqas dan li āej: 

(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; 

(a) kull remunerazzjoni mhux imħallsa li 
skont it-termini u l-kondizzjonijiet 
applikabbli ta’ impjieg koperti bl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE kellha 
tkun dovuta; 

(b) rimborŜ ta’ spejjeŜ eëëessivi fir-rigward 
tar-remunerazzjoni netta jew il-kwalità tal-
akkomodazzjoni miŜmuma jew imnaqqsa 
mill-pagi għall-akkomodazzjoni pprovduta 
minn min jimpjega. 

(b) rimborŜ ta’ spejjeŜ eëëessivi fir-rigward 
tar-remunerazzjoni netta jew il-kwalità tal-
akkomodazzjoni miŜmuma jew imnaqqsa 
mill-pagi għall-akkomodazzjoni pprovduta 
minn min jimpjega. 

 (c) xi ħlasijiet b’lura jew rimborŜ ta’ taxxi 
jew kontribuzzjonijiet ta’ sigurtà soëjali 
miŜmuma b’mod mhux dovut mis-salarju 
tal-ħaddiem. L-Istati Membri għandhom 
ukoll jiŜguraw li l-mekkaniŜmi neëessarji 
jkunu stabbiliti biex jiāi Ŝgurat il-
pagament ta' taxxi dovuti, 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soëjali u l-
kontribuzzjonijiet dovuti għal fondi 
komuni jew istituzzjonijiet ta' msieħba 
soëjali 

Dan il-paragrafu għandu japplika wkoll 
f’kaŜijiet fejn il-ħaddiema stazzjonati 
reāgħu lura mill-Istat Membru li fih seħħ l-
istazzjonament. 

Dan il-paragrafu għandu japplika wkoll 
f’kaŜijiet fejn il-ħaddiema stazzjonati 
reāgħu lura mill-Istat Membru li fih seħħ l-
istazzjonament u għal dawk il-ħaddiema 
stazzjonati li, skont l-Artikolu 3(3b) ta' din 
id-Direttiva, āew identifikati bħala 
ddikjarati b'mod falz bħala ħaddiema 
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indipendenti. 

 

Emenda  54 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Subkuntrattar -— Responsabbiltà in 
solidum 

Subkuntrattar 

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 jiŜguraw fuq baŜi 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 impriŜa ta’ impjieg temporanju jew 
aāenzija ta’ kollokament) huwa 
subkuntrattur dirett jista’, flimkien ma’ 
jew minflok min jimpjega, jinŜamm 
responsabbli mill-ħaddiem stazzjonat 
u/jew fondi komuni jew istituzzjonijiet ta’ 
imsieħba soëjali għan-nuqqas ta’ ħlas ta’ 
dan li āej: 

 

(a) kull remunerazzjoni netta li 
tikkorrispondi għar-rati minimi mhux 
imħallsa ta’ paga u/jew kontribuzzjonijiet 
dovuti lill-fondi komuni jew istituzzjonijiet 
ta’ imsieħba soëjali sa fejn huwa kopert 
bl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE; 

 

(b) xi ħlasijiet b’lura ta’ remunerazzjoni 
mhux imħallsa jew rimborŜ ta’ taxxi jew 
kontribuzzjonijiet ta’ sigurtà soëjali 
miŜmuma b’mod mhux dovut mis-salarju. 

 

Ir-responsabbiltà msemmija fil-paragrafu 
preŜenti 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 eŜerëita d-diliāenza dovuta 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miŜuri fuq baŜi mhux diskriminatorja, 
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ma għandux ikun risponsabbli skont il-
paragrafu 1. Sistemi bħal dawn 
għandhom jiāu applikati b'mod 
trasparenti, mhux diskriminatorju u 
proporzjonat. Jistgħu jimplikaw miŜuri 
preventivi li ttieħdu mill-kuntrattur dwar 
il-prova pprovduta mis-subkuntattur tal-
kundizzjonijiet ewlenin tax-xogħol 
applikati għall-ħaddiema stazzjonati kif 
spejgat fl-Artikolu 3 (1) tad-Direttiva 
96/71/KE, inkluŜi ir-rendikonti tal-paga u 
l-pagamenti tas-salarji, skont l-obbligi tas-
sigurtà soëjali u/jew tat-tassazzjoni fl-Istat 
Membru ta' stabbiliment u f'konformità 
mar-regoli applikabbli għall-
istazzjonament tal-ħaddiema. 

biex jiŜguraw li l-kumpanija li tagħti 
istruzzjonijiet lil kumpanija oħra 
direttament jew indirettament biex 
tipprovdi servizzi f'isimha tista' tinŜamm 
responsabbli flimkien ma' jew minflok 
subkuntrattur għal intitolamenti dovuti 
lill-impjegati u/jew kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soëjali dovuti għall-fondi komuni 
jew istituzzjonijiet ta' sħab soëjali. 

 Ir-responsabbiltà msemmija f'dan il-
paragrafu għandha tkun limitata għad-
drittijiet tal-ħaddiema miksuba matul ir-
relazzjoni kuntrattwali bejn il-kuntrattur 
u s-subkuntratturi tiegħu. 

3. L-Istati Membri jistgħu, f'konformità 
mal-liāi tal-Unjoni, jipprovdu regoli ta' 
responsabbiltà aktar strināenti skont il-liāi 
nazzjonali fuq baŜi mhux diskriminatorja 
u proporzjonata fir-rigward tal-kamp ta' 
applikazzjoni u l-firxa tar-responsabbiltà 
tas-subkuntrattar. L-Istati Membri jistgħu 
wkoll, f'konformità mal-liāi tal-Unjoni, 
jipprovdu għal responsabbiltà bħal 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 eŜerëita d-diliāenza dovuta 
kif definit fil-liāi nazzjonali ma għandux 
ikun responsabbli. 

2. Il-Paragrafu 1 għandu jkun mingħajr 
ħsara għal regoli ta' responsabbiltà aktar 
strināenti skont il-liāi nazzjonali. 

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

Artikolu 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr ħsara għall-mezzi li huma jew 
jistgħu jkunu stipulati fil-leāiŜlazzjoni tal-
Unjoni, il-prinëipji ta’ għajnuna reëiproka 
u għarfien, kif ukoll miŜuri u proëeduri 
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-leāiŜlazzjoni tal-
Unjoni, il-prinëipji ta’ għajnuna reëiproka 
u għarfien, kif ukoll miŜuri u proëeduri 
stipulati f’dan il-Kapitolu għandhom 
japplikaw għall-infurzar transfruntier ta’ 
penalitajiet u/jew multi amministrattivi 
imposti għal nuqqas ta’ konformità mar-
regoli applikabbli pprovduti fid-
Direttiva 96/71/KE fi Stat Membru fuq 
fornitur ta’ servizz stabbilit fi Stat Membru 
ieħor. 

2. L-awtorità li tagħmel it-talba tista’, 
skont il-liāijiet, 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 deëiŜjoni dwar l-
impoŜizzjoni ta’ penalità jew multa, 
sakemm huwa possibbli li l-liāijiet, 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 
deëiŜjonijiet simili. 

2. L-awtorità li tagħmel it-talba tista’, 
skont il-liāijiet, 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 soëjali f'konformità mar-
Regolament (KE) Nru 987/2009 jew 
tinnotifika deëiŜjoni dwar l-impoŜizzjoni 
ta’ penalità jew multa jew il-pagament 
retroattiv ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 
soëjali.  

L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru li 
jagħmel it-talba għandha tiŜgura li t-talba 
għall-irkupru ta’ penalità jew multa jew in-
notifika ta’ deëiŜjoni li timponi penalità 
jew multa sseħħ skont ir-regoli fis-seħħ 
f’dak l-Istat Membru, filwaqt li l-awtorità 
kompetenti li ssirilha t-talba għandha 
tiŜgura li l-irkupru jew in-notifika fl-Istat 
Membru li ssirlu t-talba tiāi effettwata 
skont il-liāijiet nazzjonali, ir-regolamenti u 
l-prassi amministrattiva fis-seħħ f’dan tal-
aħħar. 

L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru li 
jagħmel it-talba għandha tiŜgura li t-talba 
għall-irkupru ta’ penalità jew multa jew in-
notifika ta’ deëiŜjoni li timponi penalità 
jew multa sseħħ skont ir-regoli fis-seħħ 
f’dak l-Istat Membru, filwaqt li l-awtorità 
kompetenti li ssirilha t-talba għandha 
tiŜgura li l-irkupru jew in-notifika fl-Istat 
Membru li ssirlu t-talba jiāu rikonoxxuti 
mingħajr aktar bŜonn ta' formalità u 
effettwati skont il-liāijiet nazzjonali, ir-
regolamenti u l-prassi amministrattiva fis-
seħħ f’dan tal-aħħar li japplika l-istess 
talbiet jew simili. 

L-awtorità li tagħmel it-talba tista’ ma 
tagħmilx talba għall-irkupru ta’ penalità 
jew multa jew notifika ta’ deëiŜjoni li 
timponi penalità jew multa jekk u kemm-il 
darba l-multa jew il-penalità, kif ukoll it-

L-awtorità li tagħmel it-talba tista’ ma 
tagħmilx talba għall-irkupru ta’ penalità 
jew multa jew notifika ta’ deëiŜjoni li 
timponi penalità jew multa jekk u kemm-il 
darba l-multa jew il-penalità, kif ukoll it-
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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. 

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 skont il-
liāi u l-prattika nazzjonali tiegħu.  

 Jekk jirriŜulta li l-fornitur tas-servizz 
mhuwiex fil-fatt stabbilit fl-Istat Membru 
tal-allegat stabbiliment jew li l-indirizz jew 
id-dejta tal-kumpanija huma foloz, l-
awtoritajiet kompetenti m’għandhomx 
jitterminaw il-proëess fuq baŜi formali 
iŜda jinvestigaw aktar il-kwistjoni sabiex 
jistabbilixxu l-identità tal-persuna fiŜika 
jew āuridika responsabbli għall-
istazzjonament.  

 

Emenda  56 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. B’segwitu għat-talba mill-awtorità li 
tagħmel it-talba ta’ rkupru ta’ penalità jew 
multa jew notifika ta’ deëiŜjoni li timponi 
penalità jew multa, l-awtorità li ssirilha t-
talba għandha tipprovdi kull informazzjoni 
u għajnuna reëiproka li tkun utli lill-
awtorità li tagħmel it-talba fl-irkupru ta’ 
multa u/jew ta' sanzjoni, kif ukoll, sa fejn 
huwa possibbli, għat-talba sottostanti. 

1. B’segwitu għat-talba mill-awtorità li 
tagħmel it-talba ta’ rkupru ta’ penalità jew 
multa jew notifika ta’ deëiŜjoni li timponi 
penalità jew multa, l-awtorità li ssirilha t-
talba għandha, mingħajr dewmien, 
tipprovdi kull informazzjoni u għajnuna 
reëiproka mitluba li tkun utli lill-awtorità li 
tagħmel it-talba fl-irkupru ta’ multa u/jew 
ta' penalità, kif ukoll, sa fejn huwa 
possibbli, għat-talba sottostanti. 

It-talba għal informazzjoni dwar l-irkupru 
ta’ sanzjoni jew multa, kif ukoll in-notifika 
ta’ deëiŜjoni dwar affarijiet bħal dawn 
għandha tal-inqas turi 

It-talba għal informazzjoni dwar l-irkupru 
ta’ penalità jew multa, kif ukoll in-notifika 
ta’ deëiŜjoni dwar affarijiet bħal dawn 
għandha tal-inqas turi 

(a) l-isem u l-indirizz magħruf tad-
destinatarju, jiāifieri d-destinatarju, kif 
ukoll kull dejta rilevanti jew informazzjoni 
għall-identifikazzjoni tad-destinatarju, 

(a) l-isem u l-indirizz magħruf tad-
destinatarju, jiāifieri d-destinatarju, kif 
ukoll kull dejta rilevanti jew informazzjoni 
għall-identifikazzjoni tad-destinatarju, 

(b) l-għan tan-notifika jew tat-talba għall-
irkupru, il-perjodu li fih għandha tiāi 
effettwata u dati oħra ta’ rilevanza għall-
proëess ta’ infurzar; 

(b) l-għan tan-notifika jew tat-talba għall-
irkupru, il-perjodu li fih għandha tiāi 
effettwata u dati oħra ta’ rilevanza għall-
proëess ta’ infurzar; 

(c) deskrizzjoni tan-natura u l-ammont tal-
multa jew sanzjoni, kif ukoll it-talba 

(c) deskrizzjoni tan-natura u l-ammont tal-
multa jew penalità, kif ukoll it-talba 
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sottostanti li dwarha ssir it-talba, u l-
komponenti differenti tagħha; 

sottostanti li dwarha ssir it-talba, u l-
komponenti differenti tagħha; 

(d) kull informazzjoni jew dokument 
rilevanti, inkluŜi dawk ta’ natura āuridika, 
li tikkonëerna t-talba, il-multa jew is-
sanzjoni  u 

(d) kull informazzjoni jew dokument 
rilevanti, inkluŜi dawk ta’ natura āuridika, 
li tikkonëerna t-talba, il-multa jew il-
penalità  u 

(e) l-isem, l-indirizz u dettali oħra ta’ 
kuntatt dwar l-awtorità kompetenti 
responsabbli għall-evalwazzjoni tal-multa 
u/jew sanzjoni, u, jekk differenti, l-entità 
kompetenti fejn tista’ tinkiseb aktar 
informazzjoni dwar il-penalità jew il-multa 
jew il-possibilitajiet ta’ kontestazzjoni tal-
obbligu tal-ħlas jew deëiŜjoni li timponiha. 

(e) l-isem, l-indirizz u dettali oħra ta’ 
kuntatt dwar l-awtorità kompetenti 
responsabbli għall-evalwazzjoni tal-multa 
u/jew penalità, u, jekk differenti, l-entità 
kompetenti fejn tista’ tinkiseb aktar 
informazzjoni dwar il-penalità jew il-multa 
jew il-possibilitajiet ta’ kontestazzjoni tal-
obbligu tal-ħlas jew deëiŜjoni li timponiha. 

2. Għall-fini tal-irkupru ta’ penalità jew 
multa jew notifika ta’ deëiŜjoni 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 tiāi 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 kontribuzzjonijiet retroattivi tas-
sigurtà soëjali jew notifika ta’ deëiŜjoni li 
timponi penalità jew multa jew pagament 
retroattiv ta’ kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 
soëjali fl-Istat Membru li ssirlu t-talba, kull 
multa jew penalità jew pagament retroattiv 
ta’ kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soëjali li 
dwarhom tkun saret talba ta' rkupru jew 
notifika għandha tiāi ttrattata daqs li kieku 
kienet multa jew penalità jew 
kontribuzzjonijiet retroattivi tas-sigurtà 
soëjali tal-Istat Membru li ssirlu t-talba. 

3. L-awtorità li ssirilha t-talba għandha 
minnufih tgħarraf lill-awtorità li tagħmel it-
talba bl-azzjoni meħuda dwar it-talba 
tagħha għal notifika jew irkupru u, b’mod 
aktar speëifiku, bid-data li fiha l-istrument 
jew deëiŜjoni āiet mgħoddija jew notifikata 
lid-destinatarju. 

3. L-awtorità li ssirilha t-talba għandha 
minnufih tgħarraf lill-awtorità li tagħmel it-
talba bl-azzjoni meħuda dwar it-talba 
tagħha għal informazzjoni, notifika jew 
irkupru u, b’mod aktar speëifiku, bid-data 
li fiha l-istrument jew deëiŜjoni āiet 
mgħoddija jew notifikata lid-destinatarju. 
L-istess għandu japplika jekk ikun hemm 
ostakli sostanzjali sabiex it-talba tkun 
ipproëessata b'suëëess.  

L-awtorità li ssirilha t-talba għandha bl-
istess mod tgħarraf lill-awtorità li tagħmel 
it-talba bir-raāunijiet li għalihom tkun 
ëaħdet xi talba għal informazzjoni, irkupru 
jew notifika. 

L-awtorità li ssirilha t-talba għandha bl-
istess mod tgħarraf lill-awtorità li tagħmel 
it-talba bir-raāunijiet li għalihom tkun 
ëaħdet xi talba għal informazzjoni, irkupru 
jew notifika. 

 3a. Id-dispoŜizzjonijiet dwar l-irkupru ta’ 
multi jew penalità għandhom japplikaw 
ukoll għal multi imposti bħala parti mid-
deëiŜjonijiet statutorji infurzabbli mill-
qrati nazzjonali u deëiŜjonijiet bħal dawn 
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li jirriŜultaw minn proëedimenti 
industrijali.. 

 

Emenda  57 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Jekk, fil-proëess tal-irkupru jew notifika, 
il-multa, il-penalità u/jew it-talba 
sottostanti jiāu kkontestati mill-fornitur 
tas-servizz ikkonëernat jew minn parti 
interessata, il-proëedura ta' infurzar 
transkonfinali tal-multa jew penalità 
imposta għandha tiāi sospiŜa sakemm 
tittieħed deëiŜjoni mill-awtorità nazzjonali 
xierqa fis-suāāett. 

1. Jekk, fil-proëess tal-irkupru jew notifika, 
il-multa, il-penalità u/jew it-talba 
sottostanti jiāu kkontestati fl-Istat Membru 
li qed jagħmel it-talba mill-fornitur tas-
servizz ikkonëernat bi qbil mar-regoli 
applikabbli, il-proëedura ta' infurzar 
transfruntier tal-multa jew penalità 
imposta għandha tiāi sospiŜa sakemm 
tittieħed deëiŜjoni mill-awtorità nazzjonali 
xierqa fis-suāāett fl-Istat Membru li qed 
jagħmel it-talba. 

L-awtorità li tagħmel it-talba għandha 
mingħajr dewmien tinnotifika din il-
kontestazzjoni lill-awtorità li ssirilha t-
talba. 

L-awtorità li tagħmel it-talba għandha 
mingħajr dewmien tinnotifika din il-
kontestazzjoni lill-awtorità li ssirilha t-
talba. 

2. Tilwim dwar il-miŜuri ta' infurzar li 
ttieħdu fl-Istat Membru li ssirlu t-talba jew 
dwar il-validità ta' notifika li tkun saret 
minn awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
li ssirlu t-talba għandhom jitressqu 
quddiem l-entità kompetenti jew l-awtorità 
āudizjarja ta' dak l-Istat Membru skont il-
liāijiet u r-regolamenti tiegħu. 

2. Tilwim dwar il-miŜuri ta' infurzar li 
ttieħdu fl-Istat Membru li ssirlu t-talba jew 
dwar il-validità ta' notifika li tkun saret 
minn awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
li ssirlu t-talba għandhom jitressqu 
quddiem l-entità kompetenti jew l-awtorità 
āudizjarja ta' dak l-Istat Membru skont il-
liāijiet u r-regolamenti tiegħu. 

 

Emenda  58 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtorità li ssirilha t-talba għandha 
tirrimborŜa 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 tal-
penalitajiet u/jew multi msemmija f’dan il-
Kapitolu għandhom jibqgħu mal-awtorità 
li ssirilha t-talba. 
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L-awtorità li ssirilha t-talba tista’ tirkupra 
l-ammonti mingħand il-persuna fiŜika jew 
āuridika kkonëernata u ŜŜomm l-ispejjeŜ 
eventwali li āāarrab marbuta mal-
irkupru, skont il-liāijiet u r-regolamenti u 
l-proëeduri jew prassijiet amministrattivi 
tal-Istat Membru tal-parti li ssirilha t-
talba li japplikaw għal talbiet simili. 

 

2. L-Istati Membri ma għandhomx jagħmlu 
talbiet mingħand xulxin għar-rimborŜ tal-
ispejjeŜ li jirriŜultaw minn kwalunkwe 
għajnuna reëiproka li huma jagħtu lil 
xulxin skont din id-Direttiva jew li 
jirriŜultaw mill-applikazzjoni tagħha. 

2. L-Istati Membri ma għandhomx jagħmlu 
talbiet mingħand xulxin għar-rimborŜ tal-
ispejjeŜ li jirriŜultaw minn kwalunkwe 
għajnuna reëiproka li huma jagħtu lil 
xulxin skont din id-Direttiva jew li 
jirriŜultaw mill-applikazzjoni tagħha. 

Fejn l-irkupru joħloq problema 
partikolari jew jikkonëerna ammont kbir 
ħafna fi spejjeŜ, l-awtoritajiet li jagħmlu t-
talba u dawk li ssirilhom it-talba jistgħu 
jiftiehmu dwar arranāamenti speëifiëi ta’ 
rimborŜ għall-kaŜ(ijiet) kkonëernat/i. 

 

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 spiŜa u telf imāarrba bħala 
riŜultat ta' azzjonijiet kkunsidrati bħala 
mhux iāāustifikati, f’termini tas-sustanza 
tal-multa jew penalità, il-validità tal-
istrument maħruā mill-awtorità li tagħmel 
it-talba għall-fini tal-infurzar u/jew xi 
miŜuri ta’ prekawzjoni meħuda mill-
awtorità li tagħmel it-talba.    

    

 

Emenda  59 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 16a 

ReviŜjoni 

 16a. Fi Ŝmien tliet snin wara …*, il-
Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta l-Istati Membri, tirrevedi l-
applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu b'mod 
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partikolari fid-dawl tal-esperjenzi ma' u l-
effettività tas-sistema ta' infurzar 
transfruntiera ta’ penalitajiet u/jew multi 
amministrattivi bil-ħsieb li tipproponi, 
fejn adatt, kwalunkwe emenda jew 
modifika meħtieāa. 

 ______________ 

 * ĀU: Jekk jogħābok daħħal id-data 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. 

 

Emenda  60 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-
għajnuna reëiproka bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri stipulati fl-
Artikoli 6, 7, 10(3), 13, 14 u 15 għandhom 
jiāu implimentati permezz tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), 
stabbilita permezz ta’ [referenza għar-
Regolament IMI]. 

1. Il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
stipulati fl-Artikoli 6, 7, 10(3), 13, 14 u 15 
għandhom, sa fejn hu possibbli, jiāu 
implimentati permezz tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), 
stabbilita permezz ta’ [referenza għar-
Regolament IMI] kif ukoll permezz ta' 
mezzi oħra stabbiliti ta' kooperazzjoni 
bħall-ftehimiet bilaterali. 

2. L-Istati Membri jistgħu jkomplu 
japplikaw arranāamenti dwar 
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom fir-
rigward tal-applikazzjoni u l-monitoraāā 
tal-patti u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg 
applikabbli għall-ħaddiema stazzjonati 
msemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/EC, sa fejn dawn l-
arranāamenti ma jaffettwawx b’mod ħaŜin 
id-drittijiet u l-obbligi tal-ħaddiema u l-
kumpaniji kkonëernati. 

2. L-Istati Membri huma liberi li japplikaw 
arranāamenti eŜistenti u jikkonkludu 
arranāamenti āodda dwar kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom fir-rigward tal-
applikazzjoni u l-monitoraāā tat-termini u 
l-kondizzjonijiet ta’ impjieg applikabbli 
għall-ħaddiema stazzjonati msemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/EC, sa fejn 
dawn l-arranāamenti ma jaffettwawx 
b’mod ħaŜin id-drittijiet u l-obbligi tal-
ħaddiema u l-kumpaniji kkonëernati. 

3. Fil-kuntest tal-arranāamenti bilaterali 
msemmija fil-paragrafu 2, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri għandhom 
juŜaw l-IMI kemm jista’ jkun. F’kull kaŜ, 
fejn awtorità kompetenti f’wieħed mill-
Istati Membri kkonëernat ikun uŜa l-IMI, 
għandha tintuŜa għal kull azzjoni ta’ 

3. Fil-kuntest tal-arranāamenti bilaterali 
msemmija fil-paragrafu 2, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jistgħu juŜaw 
l-IMI meta jkun possibbli. F’kull kaŜ, fejn 
awtorità kompetenti f’wieħed mill-Istati 
Membri kkonëernat ikun uŜa l-IMI, tista' 
tintuŜa, meta jkun possibbli, għal kull 
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segwitu meħtieāa u għandu jkollha 
preëedenza fuq il-mekkaniŜmu(i) 
previst(i) fi ftehim bilaterali bħal dan fir-
rigward tal-kooperazzjoni amministrattiva 
u l-għajnuna reëipr  

azzjoni ta’ segwitu meħtieāa. 

 

Emenda  61 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 21 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mhux iktar tard minn ħames snin wara l-
iskadenza għat-traspoŜizzjoni, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew 
dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, u tagħmel proposti xierqa fejn 
ikun hemm bŜonn. 

1. Mhux iktar tard minn tliet snin wara l-
iskadenza għat-traspoŜizzjoni, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew 
dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, u tagħmel proposti xierqa fejn 
ikun hemm bŜonn. 

 
 
 
 
 

 


