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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni m'huwiex li jitwaqqaf sett gdid ta' regoli legali, iżda li 
tikkonverti konvenzjoni eżistenti, il-Konvenzjoni Ruma I ta' l-1980 (il-Konvenzjoni), fi 
strument Komunitarju. Madankollu, il-Kummissjoni ppruvat ukoll timmodernizza ċerti 
dispożizzjonijiet fil-Konvenzjoni, b'mod partikulari dawk li għandhom x'jaqsmu mal-kuntratt 
ta' l-impjieg.

Qabel il-proposta kienu saru l-konsultazzjonijiet ma' l-Istati Membri u mas-soċjetà ċivili, 
b'mod partikulari permezz ta' 'Green Paper' u ta' seduta ta' smiegħ pubblika.1 Il-'Green Paper' 
laqgħat xi 80 risposta minn gvernijiet, universitajiet, professjonisti fil-qasam eċċ2. Il-
Komunità Ewropea għandha l-kompetenza legali li tadotta strumenti Komunitarji li 
jikkonċernaw regoli ta' Kunflitti fil-liġijiet (jew il-liġi internazzjonali privata) skond l-
Artikolu 61(c) tat-Trattat KE.

Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta fil-15 ta' Diċembru 2005. Il-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali inħatar bħala l-Kumitat responsabbli fil-Parlament Ewropew.

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali ddeċieda li jagħti abbozz ta' opinjoni dwar il-
proposta lill-kumitat responsabbli minħabba r-relazzjoni mill-qrib li hemm bejn id-Direttiva 
96/71/KE, dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi, u l-proposta. Il-
proposta tkopri wkoll bidliet importanti fid-dispożizzjonijiet tal-liġi applikabbli għall-kuntratt 
ta' l-impjieg.

Dan l-abbozz ta' opinjoni jindirizza inkonsistenzi u elementi tekniċi legali li jistgħu jiġu 
ċċarati sabiex jittejjeb dan ir-Regolament. L-ambizzjoni ġenerali hi li tingħata ċertezza legali 
akbar għall-liġi applikabbli għall-kuntratti ta' l-impjieg.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 11

(11) Fir-rigward ta’ kuntratti individwali ta’ 
impjieg, ir-regola tal-kunflitt għandha 

(11) Fir-rigward ta’ kuntratti individwali ta’ 
impjieg, ir-regola tal-kunflitt għandha 

  
1 COM(2002)0654 'Green Paper' dwar il-konverżjoni tal-Konvenzjoni ta' Ruma ta' l-1980 dwar il-liġi applikabbli 
għall-obbligi kuntrattwali fi strument Komunitarju u l-modernizzazzjoni tiegħu.
2 Il-kontribuzzjonijiet kollha huma ppubblikati fuq il-websajt tad-DĠ Ġustizzja u l-Intern; 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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tagħmilha possibbli li tidentifika ċ-ċentru 
tal-gravità tar-relazzjoni ta’ impjieg, lilhinn 
mill-apparenzi. Din ir-regola hija mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli 
mandatorji tal-pajjiż fejn jinbagħat l-
impjegat skond id-Direttiva 96/71/KE tas-16 
ta' Diċembru dwar l-impjegati mibgħuta fil-
qafas tad-dispożizzjoni tas-servizzi

tagħmilha possibbli li tidentifika ċ-ċentru 
tal-gravità tar-relazzjoni ta’ impjieg, lilhinn 
mill-apparenzi. Dan ir-Regolament huwa 
bla ħsara għall-applikazzjoni tar-regoli 
mandatorji tal-pajjiż fejn jinbagħat l-
impjegat skond id-Direttiva 96/71/KE tas-16 
ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 
ħaddiema fil-qafas tad-dispożizzjoni tas-
servizzi.

Ġustifikazzjoni

Ir-relazzjoni u r-riferenza għad-Direttiva 96/71/KE fir-Regolament għandhom ikunu ċari. Ir-
regola stipulata fl-ewwel sentenza m'hix l-unika element li għaliha r-regolament għandu jkun 
bla ħsara għad-Direttiva dwar l-impjieg ta' ħaddiema. Il-kelma "preġudizzju" tista' wkoll 
tidher ambigwa u ntbidlet għal "bla ħsara". L-emenda tagħti kjarifikazzjoni u konsistenza fir-
rigward tad-Direttiva 96/71/KE.

Emenda 2
Premessa 11 a (ġdida)

(11a) Id-Direttiva 96/71/KE tistabbilixxi r-
regoli minimi għall-ħarsien tal-ħaddiema li 
huma applikabbli għall-ħaddiema 
impjegati fit-territorju ta' Stat Membru li 
mhuwiex l-Istat fejn normalment jaħdmu u 
ma timpedixxix Stati Membri milli jimponu 
termini jew kundizzjonijiet oħra ta' impjieg 
stipulati fi ftehimiet kollettivi, lanqas milli 
jimponu kundizzjonijiet oħra ta' impjieg li 
jkunu dispożizzjonijiet ta' politika pubblika.
ĠU L 18, 21.1.97, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġdida tiċċara n-natura speċifika tar-regoli stipulati fid-Direttiva 96/71/KE li 
ma timpedixxix lill-Istati Membri milli jadottaw miżuri aktar protettivi fuq livell nazzjonali, 
pereżempju billi jimponu kundizzjonijiet oħra ta' impjieg f'każ ta' dispożizzjonijiet ta' politika 
pubblika.

Emenda 3
Artikolu 6, paragrafu 1

1. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 
3, fil-kuntratt individwali ta' impjieg, l-
għażla mill-partijiet tal-liġi applikabbli ma 

1. (Ma tikkonċernax il-verżjoni Maltija.)
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tistax twassal li ċċaħħad l-impjegat mill-
protezzjoni mogħtija lilu permezz tar-regoli 
mandatorji tal-liġi li għandha tkun 
applikabbli skond dan l-Artikolu fin-nuqqas 
ta’ għażla.

Ġustifikazzjoni

(Ma tikkonċernax il-verżjoni Maltija) Din id-diskrepanza kienet ukoll preżenti fil-
Konvenzjoni. Din id-diskrepanza hi xi ftit ambigwa. "Kuntratt ta' impieg" tidher li hija idea 
aktar wiesgħa, li potenzjalment tinkludi ftehimiet kollettivi f'xi Stati Membri, filwaqt li t-test 
"kuntratt individwali ta' impieg" jeskludi l-applikazzjoni ta' l-artikolu 6 dwar il-ftehimiet 
kollettivi. It-test "kuntratt individwali ta' impieg" huwa miżjud għall-konsistenza.

Emenda 4
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Fin-nuqqas ta’ għażla skond l-Artikolu 3, 
kuntratt individwali ta’ impjieg għandu jkun 
irregolat:

2. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 
4, fin-nuqqas  ta' għażla skond l-Artikolu 3, 
kuntratt individwali ta' impjieg għandu jkun 
irregolat:

Ġustifikazzjoni

It-test "minkejja d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 4" li jidher fil-Konvenzjoni kien tħassar mill-
Kummissjoni. Dan it-test reġa' ddaħħal għaċ-ċarezza u għall-konsistenza.

Emenda 5
Artikolu 6, paragrafu 2, punt (a)

(a) bil-liġi tal-pajjiż li fih jew minnu l-
impjegat normalment jeżerċita l-impjieg 
tiegħu fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Il-post ta’ 
eżekuzzjoni ta’ l-impjieg m’għandux jitqies 
li nbidel jekk il-persuna hija impjegata 
temporanjament f’pajjiż ieħor. It-twettiq ta’ 
l-impjieg f’pajjiż ieħor huwa kkunsidrat 
bħala wieħed temporanju meta l-impjegat 
huwa mistenni li jerġa' lura għall-impjieg fil-
pajjiż ta' oriġini meta jkun wettaq l-inkarigu
tiegħu fil-pajjiż barrani. Il-konklużjoni ta’ 
kuntartt ġdid ta’ impjieg ma’ min iħaddem 
oriġinarjament jew minn persuna li 
tħaddem li tagħmel parti mill-istess grupp 
ta’ kumpaniji ta’ dak li jħaddem 

(a) bil-liġi tal-pajjiż li fih l-impjegat 
normalment jeżerċita l-impjieg tiegħu fl-
eżekuzzjoni tal-kuntratt. Il-post ta’ 
eżekuzzjoni ta’ l-impjieg m’għandux jitqies 
li nbidel jekk il-persuna hija impjegata 
temporanjament f’pajjiż ieħor. Madankollu, 
l-impjieg u l-kundizzjonijiet ta' paga tiegħu 
għandhom ikunu suġġetti għal-liġi tal-
pajjiż li fih huwa impjegat temporanjament. 
It-twettiq ta’ l-impjieg f’pajjiż ieħor huwa 
kkunsidrat bħala wieħed temporanju jekk l-
impjegat huwa mistenni li jerġa' lura għall-
impjieg fil-pajjiż ta' oriġini meta jkun wettaq 
l-inkarigi speċifiċi tiegħu fil-pajjiż barrani. 
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oriġinarjament, ma teskludix li l-impjegat 
jeżerċita l-impjieg tiegħu f’pajjiż ieħor 
b’mod temporanju;

Ġustifikazzjoni

It-test "It-twettiq ta’ l-impjieg f’pajjiż ieħor huwa kkunsidrat bħala wieħed temporanju meta l-
impjegat huwa mistenni li jerġa' lura għall-impjieg fil-pajjiż ta' oriġini meta jkun wettaq l-
inkarigi tiegħu fil-pajjiż barrani" ma deherx fil-Konvenzjoni. It-test għandu riskju ta' 
interpretazzjoni wiesgħa ta' "inkarigu". X'jiġri jekk l-inkarigu ta' l-impjegat hu, eż. li 
jirrappreżenta lil min iħaddem stabbilit fl-Istat Membru X dwar l-attivitajiet tiegħu fi Stat 
Membru Y? Meta jiġi "mwettaq" dan it-tip ta' inkarigu? Potenzjalment jista' jkun perjodu twil 
ħafna. L-inklużjoni tal-kelma "speċifiċi" turi li l-attività temporanja f'pajjiż ieħor għandha 
tkun interpretata b'mod dejjaq.

It-test ma deherx fil-Konvenzjoni. F'kunflitt bejn dak li jħaddem lokalment u bejn l-impjegat l-
uniku post ta' impjieg rilevanti għandu jkun fil-pajjiż fejn jitwettaq l-impjieg. Liġi oħra tista' 
tiġi applikata, iżda permezz tal-klawsola tas-salvagwardja fis-Sezzjoni 3 biss . Din iż-żieda 
ġdida testendi u b'hekk iċċajpar it-tifsira tal-post tax-xogħol bħala l-fattur regolari li jorbot. 
Barra minn hekk, din ir-regola tista wkoll twassal biex il-kuntratti ta' l-impjiegi jiġu ffirmati 
biss biex jgħattu l-kuntratt reali. Din ir-regola għandha għalhekk titħassar.

It-termini (ilpajjiz)'li minnu' huma ambigwi ħafna. L-emenda tfittex li tipprevjeni impjieg 
regolari minn Stat Membru fejn il-liġi dwar l-impjieg hija anqas żviluppata milli fil-pajjiż fejn 
jitwettaq l-impjieg.

Emenda 6
Artikolu 6, paragrafu 2, punt (a a) (ġdid)

(aa) jekk l-impjegat ma jeżerċitax 
normalment l-impjieg tiegħu fi kwalunkwe 
pajjiż, bil-liġi tal-pajjiż li minnu l-impjegat 
normalment jeżerċita l-impjieg tiegħu fl-
eżekuzzjoni tal-kuntratt;

Emenda 7
Artikolu 6, paragrafu 2, subparagrafu 2 (ġdid)

ħlief jekk jidher miċ-ċirkustanzi b'mod 
ġenerali li l-kuntratt huwa aktar marbut 
mill-qrib ma' pajjiż ieħor, f'dak il-każ il-
kuntratt għandu jkun irregolat mil-liġi ta' 
dak il-pajjiż.

Emenda 8
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Artikolu 6, paragrafu 3

3. Il-liġi magħżula mill-paragrafu 2 tista’ 
titwarrab meta mit-totalità taċ-ċirkostanzi 
jirriżulta li l-kuntratt ta' impjieg jippreżenta 
rabtiet aktar mill-qrib ma’ pajjiż ieħor; 
f’dan il-każ, il-liġi ta’ dak il-pajjiż hija 
applikabbli.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-klawsola ta' flessibilità għandha tkun riservata għal każijiet eċezzjonali biss, bħall-każ, 
pereżempju, ta' impjegati li jaħdmu fuq ajruplani, vapuri jew riggijiet taż-żejt. Għal dan il-
għan ikun aħjar li l-klawsola tiġi inkluża fil-paragrafu li jittratta speċifikament fuq dik il-
kwistjoni.

Emenda 9
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Ir-regoli mandatorji huma regoli li r-
rispett tagħhom huwa meqjus bħala kruċjali
minn pajjiż għas-salvagwardja politika, 
soċjali jew ekonomika tiegħu, tant li dawn 
huma applikabbli fi kwalunkwe sitwazzjoni 
li taqa’ fl-ambitu tagħhom, tkun xi tkun il-
liġi applikabbli għall-kuntratt skond dan ir-
Regolament.

1. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, ir-regoli 
mandatorji huma regoli li r-rispett tagħhom 
huwa meqjus bħala meħtieġ minn pajjiż 
għall-ħarsien tal-ħaddiema jew għas-
salvagwardja politika, soċjali jew 
ekonomika tiegħu, tant li dawn huma 
applikabbli fi kwalunkwe sitwazzjoni li 
taqa’ fl-ambitu tagħhom, tkun xi tkun il-liġi 
applikabbli għall-kuntratt skond dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

It-test "għall-finijiet ta' dan l-artikolu" ġie miżjud għall-iskop taċ-ċarezza u tal-konsistenza. 
Ir-rekwiżiti mandatorji jidhru f'artikoli differenti tar-Regolament, iżda wkoll b'tifsiriet 
differenti. Għalhekk huwa importanti li jinftiehem li d-definizzjoni tar-regoli mandatorji fl-
Artikolu 8 huwa biss għall-iskop ta' dak l-artikolu speċifiku għall-kuntratt ta' impjieg.

Il-kelma "kruċjali" hija sostitwita minn "meħtieġ". Id-Direttiva dwar l-Allokazzjoni ta' 
ħaddiema (POW) hija bbażata fuq il-possibiltà li Stat Membru jista' jidderoga mill-liġi ta' l-
Istat Membru ta' l-oriġini f'każ ta' allokazzjoni. Definizzjoni dejqa ta' dak li jista' jkun 
ikkunsidrat bħala d-dispożizzjoni ewlenija u essenzjali tal-liġi tax-xogħol ta' l-Istat Membru 
ospitanti, li tista' tiġi applikata f'każ ta' allokazzjoni, tista' tagħmel ħsara għall-lista ta' l-art. 
3(1) POW jew jipprevjeni l-estenzjoni tagħha għal oqsma oħra ta' protezzjoni tax-xogħol. Id-
definizzjoni ta' regoli mandatorji wkoll qegħda f'periklu li tagħmel ħsara għall-applikazzjoni 
mill-Istati Membri għat-termini u l-kundizzjonijiet f'oqsma barra minn dawk imsemmija fl-art. 
3(1) fil-każ ta' "dispożizzjonijiet ta' politika pubblika".
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L-idea ta' regoli mandatorji ma tistax tkun definita/interpretata b'manjiera restrittiva; hija 
għandha ta' l-anqas tikkonċerna regoli li huma kruċjali għall-ħarsien tal-ħaddiema.
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