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Petizzjoni 0384/2006 minn Enza Sarcià Martorino (Taljana), dwar argument ta’ impjieg 
fil-Ġermanja 

1. Sommarju tal-Petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni qiegħda titlob iċ-ċekk ta’ l-aħħar salarju li għandha tieħu wara t-
tkeċċija tagħha. Min kien iħaddimha, kumpanija Ġermaniża li kienet xtrat id-ditta 
kkonċernata minn ditta oħra, ma ħallsitx il-pagament mitlub minn din il-ħaddiema, għax qed 
tgħid li dan il-pagament kien jitħallas biss lil dawk il-ħaddiema li jirreżenjaw mix-xogħol.

2. Ammissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fit-22 ta’ Settembru 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Il-fatti kif ippreżentati minn dik li ressqet il-petizzjoni:

Dik li ressqet il-petizzjoni qed tgħid li hi kienet taħdem ma’ Tally, kumpanija li ilha 
tipproduċi printers għal 20 sena. Fl-2002, Tally biegħet id-diviżjoni fejn kienet taħdem dik li 
ressqet il-petizzjoni lill-PKM GmbH Max Kempfle.

Skond dik li ressqet il-petizzjoni, Tally għaddiet lill-PKM GmbH l-ammont ta’ flus li kien 
ikun dovut bħala ħlas f’każ li jintemmu xi kuntratti ta’ impjieg. Dik li ressqet il-petizzjoni 
tkompli tallega, li PKM kienet serrħet moħħ l-impjegati tagħha f’diversi okkażjonijiet, li f’każ 
ta’ waqfien mill-impjieg, ħaddiema b’kuntratt jirċievu l-ammont ta’ flus li huma jkunu 
ntitolati għalih inklużi s-snin ta’ servizz li għamlu ma’ Tally.  
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Fl-2004, dik li ressqet il-petizzjoni tkeċċiet minn PKM GmbH b’avviż ta’ 7 xhur qabel il-
waqfien tagħha. Hija qalet li hi kellha dritt għal paga tat-tmiem ta’ l-impjieg ibbażata fuq is-
snin ta’ servizz li tat lill-Tally u lill-PKM GmbH.

Madankollu, il-PKM GmbH, irrifjutat li tħallas dan il-pagament. Il-kumpanija sostniet li 
ħaddiema li kienu tkeċċew ma kinux intitolati għal dan il-ħlas; dan id-dritt kien japplika biss 
għall-ħaddiema li rreżenjaw.

Kummenti:

Dik li ressqet il-petizzjoni tilmenta dwar il-fatt li wara li din tkeċċiet, hi ma rċevietx il-ħlas li 
hi ħasbet li kienet intitolata għalih.

Jekk il-kwistjoni ta’ din il-petizzjoni hija dwar id-dritt għal ħlas wara tkeċċija mix-xogħol, 
m’hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-Komunità fil-qasam ta’ tkeċċija ta’ individwi. Dan il-qasam  
huwa biss ta’ kompetenza nazzjonali.

Jekk il-kwistjoni ta’ din il-petizzjoni hu l-kalkolu tat-tul ta’ servizz ta’ dik li ressqet il-
petizzjoni, dan li ġej jista’ jissemma: jekk fl-2002 kien hemm trasferiment ta’ impjieg kif inhu 
mfisser f’Artikolu 1 tad-Direttiva 2001/230KE (li ma jistax jiġi eskluż mill-fatti kif deskritti), 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali li timplimenta d-Direttiva, jiġifieri Artikolu 613a BGB jista’ jiġi 
applikat. Dwar il-punt preċiż tal-kalkolu tat-tul ta’ servizz, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
ddeċidiet li l-akkwirent għandu jikkunsidra t-tul kollu ta’ servizz tal-ħaddiema trasferiti, 
kemm meta kienu impjegati miegħu u wkoll mat-trasferenti1.

F’kull każ, minħabba li l-Ġermanja trasponiet id-Direttiva, huwa d-dmir ta’ l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi t-tribunali, biex jiġġudikaw il-każ fuq il-bażi tal-fatti kollha 
relevanti u dan b’rispett xieraq lejn il-liġi nazzjonali applikabbli sostanzjali u proċedurali.

Riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni temmen li mhix kompetenti li tintervjeni f’din il-kwistjoni.

  
1 "fil-kalkulazzjoni tad-drittijiet ta’ natura finanzjarja involuti, fejn għandu x’jaqsam min jiġi trasferit, 
għat-tul ta’ servizz tal-ħaddiema, bħal ħlas għat-tmiem ta’ impjieg jew żidiet fis-salarju, l-akkwirenti għandu 
jikkunsidra t-tul kollu tas-servizz tal-ħaddiema trasferiti, kemm meta kienu impjegati miegħu u wkoll mat-
trasferenti. Dan l-obbligu tiegħu biex jagħmel hekk jirriżulta mir-relazzjoni tax-xogħol bejn dawk il-ħaddiema u 
min ikun transferixxa, u skond il-kondizzjonijiet miftiehma f’dik ir-relazzjoni.” Deċiżjoni ta’ l-14 ta’ Settembru 
2000 fil-Każ C-343/98 Renato Collino u Luisella Chiappero vs. Telecom Italja SpA ECR 2000 paġna I-
6659, para 53  


