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Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-

triq 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri ma għandhomx japplikaw 

il-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu 

tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE 

għax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq li 

jkunu impjegati minn impriżi msemmija fl-

Artikolu 1(3)(a) ta' dik id-Direttiva meta 

jitwettqu operazzjonijiet ta' trasport 

internazzjonali kif definiti fir-Regolament 

1072/2009 u fir-Regolament 1073/2009, 

meta l-perjodu ta' stazzjonar fit-territorju 

tagħhom għat-twettiq tal-operazzjonijiet 

ikun ugwali għal 3 ijiem jew inqas matul 

perjodu ta' xahar kalendarju wieħed. 

L-Istati Membri ma għandhomx japplikaw 

il-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu 

tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE 

għax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq li 

jkunu impjegati minn impriżi msemmija fl-

Artikolu 1(3)(a) ta' dik id-Direttiva meta 

jitwettqu operazzjonijiet ta' trasport 

internazzjonali kif definiti fir-

Regolament 1072/2009 u fir-

Regolament 1073/2009, meta l-perjodu ta' 

stazzjonar fit-territorju tagħhom għat-

twettiq tal-operazzjonijiet ikun ugwali għal 

5 ijiem jew inqas matul perjodu ta' xahar 

kalendarju wieħed. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta l-perjodu ta' stazzjonar ikun itwal 

minn 3 ijiem, l-Istati Membri għandhom 

japplikaw il-punti (b) u (c) tal-ewwel 

subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 

96/71/KE għall-perjodu kollu ta' stazzjonar 

fit-territorju tagħhom matul il-perjodu ta' 

xahar kalendarju wieħed imsemmi fl-

ewwel subparagrafu. 

Meta l-perjodu ta' stazzjonar ikun itwal 

minn 5 ijiem, l-Istati Membri għandhom 

japplikaw il-punti (b) u (c) tal-ewwel 

subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-

Direttiva 96/71/KE għall-perjodu kollu ta' 

stazzjonar fit-territorju tagħhom matul il-

perjodu ta' xahar kalendarju wieħed 

imsemmi fl-ewwel subparagrafu. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) perjodu ta' xogħol ta' kuljum ta' 

inqas minn sitt sigħat imqattgħin fit-

territorju ta' Stat Membru ospitanti għandu 

jitqies bħala nofs ġurnata; 

(a) perjodu ta' xogħol ta' kuljum ta' 

inqas minn disa' sigħat imqattgħin fit-

territorju ta' Stat Membru ospitanti għandu 

jitqies bħala nofs ġurnata; 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) perjodu ta' xogħol ta' kuljum ta' sitt 

sigħat jew aktar imqattgħin fit-territorju ta' 

Stat Membru ospitanti għandu jitqies bħala 

ġurnata sħiħa; 

(b) perjodu ta' xogħol ta' kuljum ta' 

disa' sigħat jew aktar imqattgħin fit-

territorju ta' Stat Membru ospitanti għandu 

jitqies bħala ġurnata sħiħa; 

Or. en 

 


