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Suġġett: Petizzjoni 1028/2012, imressqa minn P. W.,  ta’ ċittadinanza Pollakka, dwar 
emenda tad-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Novembru 2008 dwar xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Fir-rigward tad-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Novembru 2008 dwar xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija, il-petizzjonant isostni li 
l-mod li bih dan qed jiġi implimentat fir-Renju Unit jippermetti lill-impjegaturi jirrikorru għal 
ingann, li jippermettihom li jevadu kull obbligu possibbli li jibdlu kuntratt temporanju ma’ 
ħaddiem f’kuntratt permanenti. Skont il-petizzjonant, jekk il-ħaddiema jixtiequ jevitaw li 
jitilfu l-impjieg tagħhom, huma jridu jaslu għal arranġament ma’ aġenzija tal-impjiegi sabiex 
jassiguraw kuntratt ta’ tnax-il ġimgħa; f’xi każijiet, ħaddiem b’kuntratt ta’ 12-il ġimgħa jista’ 
jaħdem għal 12-il ġimgħa oħra fl-istess kumpanija, iżda f’dipartiment ieħor; fl-aħħar, ħaddiem 
jista’ jirriżenja b’mod volontarju meta jiskadi l-kuntratt tiegħu jew tagħha ta’ 12-il ġimgħa u 
sitt ġimgħat wara jerġa’ jmur jaħdem għall-istess kumpanija taħt kuntratt ġdid ta’ 12-
il ġimgħa. Dawk huma t-tliet sitwazzjonijiet li tipikament l-aktar isibu ruħhom fihom il-
ħaddiema meta għandhom bżonn jaħdmu, u l-petizzjonant iqis li huwa urġenti li dawn jiġu 
rimedjati billi tiġi emendata d-Direttiva msemmija hawn fuq sabiex ikunu esklużi inganni tat-
tip deskritt, li jservu biex jagħmlu ħsara lill-ħaddiema u jipprevjenuhom milli jiskbu drittijiet 
sħaħ, jiġifieri, l-istess bħal dawk li jgawdu l-ħaddiema b’kuntratti permanenti.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-petizzjonant, ċittadin Pollakk, jilmenta dwar il-mod kif id-Direttiva 2008/104/KE dwar 
xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija ġiet implimentata fir-Renju Unit.

Skont il-petizzjonant, it-transpożizzjoni tad-Direttiva dwar xogħol temporanju permezz ta’
aġenzija fir-Renju Unit irriżultat f’sitwazzjoni fejn l-aġenziji għax-xogħol temporanju jevitaw 
ir-regolamenti applikabbli sabiex jevitaw l-għoti lill-ħaddiema temporanji trattament ugwali 
għall-impjegati permanenti tal-impriża li għaliha jkunu assenjati. 

Il-petizzjonant jisħaq li t-tliet xenarji l-aktar frekwenti fir-Renju Unit huma dawn li ġejjin: 

 l-impjegat tal-aġenzija huwa assenjat lil kumpanija għal 12-il ġimgħa biss;

 l-impjegat tal-aġenzija huwa assenjat lil kumpanija għal 12-il ġimgħa u wara jmur 
f’dipartiment differenti għal 12-il ġimgħa oħra, fejn wara jintemm il-kuntratt tiegħu; 

 l-impjegat tal-aġenzija huwa assenjat lil kumpanija għal 12-il ġimgħa, wara jirriżenja 
u, wara 6 ġimgħat mingħajr xogħol, jerġa’ jmur jaħdem fl-istess dipartiment għal 12-
il ġimgħa, biex wara jerġa’ jirriżenja, eċċ. 

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jirrevedi d-Direttiva dwar xogħol 
temporanju permezz ta’ aġenzija u r-regolamenti applikabbli fir-Renju Unit u jipproponi tliet 
għażliet għal dan il-għan: 

  jitneħħa l-perjodu ta’ kwalifika ta’ 12-il ġimgħa għat-trattament ugwali li jeżisti fir-
Renju Unit, sabiex l-impjegati tal-aġenzija jingħataw trattament ugwali mal-impjegati 
permanenti mill-ewwel ġurnata tal-assenjazzjoni tagħhom;

  jiġu emendati r-regolamenti tar-Renju Unit billi ma jiġux indirizzati l-kwistjonijiet li 
jirriżultaw fi spejjeż ogħla (paga indaqs, liv annwali…) u, skont il-petizzjonant, 
iwasslu lill-impjegati sabiex jevitaw ir-regolamenti applikabbli; 

 jitneħħew għalkollox ir-regolament tar-Renju Unit.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-petizzjonant mhuwiex jallega li l-leġiżlazzjoni jew il-
prattika Ingliża tikser il-liġi tal-UE. Fil-verità, il-petizzjonant iqis li r-regoli dwar xogħol 
temporanju permezz ta’ aġenzija fir-Renju Unit qed jiġu evitati. Huwa jitlob li l-Parlament 
Ewropew jirrevedi d-Direttiva dwar xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija u l-leġiżlazzjoni 
ta’ traspożizzjoni applikabbli fir-Renju Unit. 
Fir-rigward tad-Direttiva 2008/104/KE dwar xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija 
temporanja, li ġiet adottata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq proposta mill-
Kummissjoni, ta’ min jingħad li bħalissa qed tiġi riveduta mill-Kummissjoni, li se tippubblika 
rapport dwar l-applikazzjoni tagħha sal-aħħar tal-2013. F’konformità mal-Artikolu 12 tad-
Direttiva, din ir-reviżjoni qed issir bl-għan li jiġu proposti, fejn xieraq, l-emendi neċessarji.   

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni ta’ traspożizzjoni tad-Direttiva 2008/104/KE fir-Renju Unit, 
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imsemmija mill-petizzjonant bħala “r-Regolamenti”, id-Direttiva ġiet trasposta fir-Renju Unit 
mir-Regolamenti għall-Impjegati tal-Aġenziji 2010. Ġiet adottata leġiżlazzjoni ekwivalenti fl-
Irlanda ta’ Fuq fl-2011. 

Mhuwiex f’idejn il-Kummissjoni li tagħti kumment dwar il-modifiki proposti għal-
leġiżlazzjoni li timplimenta d-Direttiva fir-Renju Unit. Madankollu, minħabba l-fatt li l-
petizzjonant jirreferi ripetutament għad-Direttiva dwar xogħol temporanju permezz ta’
aġenzija kif ukoll ir-Regolamenti għall-Impjegati tal-Aġenzija u kkontesta l-mod kif id-
Direttiva ġiet implimentata fir-Renju Unit, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li s-sitwazzjoni 
deskritta fil-petizzjoni ma tidhirx li qed tikser id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.  

Fil-fatt, id-Direttiva 2008/104/KE dwar xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija tistabbilixxi 
fl-Artikolu 5(1) l-prinċipju ta’ trattament indaqs, skont liema l-kundizzjonijiet bażiċi tax-
xogħol u tal-impjieg tal-ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija (li jinkludu l-paga kif 
ukoll il-perjodu ta’ xogħol, is-sahra, il-pawżi, il-perjodi ta’ mistrieħ, ix-xogħol bil-lejl, il-
vakanzi u l-festi pubbliċi) għandhom ikunu, għat-tul ta’ żmien tal-assenjazzjoni tagħhom 
f’impriża utenti, tal-inqas dawk li jkunu japplikaw kieku kienu rreklutati direttament minn dik 
l-impriża biex jokkupaw l-istess impjieg. Madankollu, l-istess Artikolu jistabbilixxi l-
possibilità li jiġu applikati, taħt kundizzjonijiet stretti, derogi varji mill-prinċipju ta’ trattament 
indaqs. B’mod partikolari, l-Istati Membri li jissoddisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 5(4), 
notevolment dawk li fihom m’hemmx sistema fil-liġi biex strumenti ta’ ftehim kollettivi jiġu 
ddikjarati applikabbli universalment, jistgħu jidderogaw minn trattament indaqs rigward il-
kundizzjonijiet bażiċi tax-xogħol u l-impjieg, inkluż permezz tal-applikazzjoni ta’ perjodu ta’
kwalifika għal trattament indaqs. 

Ir-Renju Unit ma jissoddisfax il-kundizzjonijiet imsemmijin hawn fuq u attwalment qed juża 
d-deroga tal-Artikolu 5(4) tad-Direttiva. Skont ir-Regolamenti tal-Impjegati tal-Aġenzija tal-
2010, l-impjegati tal-aġenzija huma intitolati għat-trattament indaqs sħiħ mal-impjegati 
permanenti tal-impriża malli jkunu lestew il-perjodu ta’ kwalifika ta’ 12-il xahar fl-istess 
xogħol mal-istess impjegat. 

Ir-Regolamenti jiddikjaraw notevolment, taħt ir-Regolament 5(1), li “Skont ir-Regolament 7, 
impjegat tal-aġenzija (A) għandu jkun intitolat għall-istess kundizzjonijiet bażiċi tax-xogħol u 
l-impjieg li A jkun intitolat għalihom talli jagħmel l-istess xogħol kieku A kien imqabbad mill-
impjegatur (…)”, filwaqt li r-Regolament 7 jistabbilixxi li:

“(1) Ir-Regolament 5 ma japplikax sakemm impjegat tal-aġenzija ma jkunx lesta l-perjodu ta’
kwalifika. 
(2) Sabiex jitlesta l-perjodu ta’ kwalifika, il-ħaddiem tal-aġenzija għandu jkollu l-istess rwol 
mal-istess impjegatur għal 12-il ġimgħa kalendarja kontinwi, tul wieħed jew aktar mill-
assenjazzjonijiet tiegħu”.  

Ir-Regolamenti fihom dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-mod li l-perjodu ta’ kwalifika għandu 
jiġi kkalkulat, inklużi l-pawżi possibbli f’dan il-perjodu u l-każijiet fejn jerġa’ jibda. 

Madankollu, skont l-Artikolu 5(5) tad-Direttiva dwar xogħol temporanju permezz ta’
aġenzija, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri adattati, skont il-liġi nazzjonali u/jew il-
prattika, bil-ħsieb li jipprevjenu l-użu ħażin fl-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu u, b’mod 
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partikolari, jipprevjenu l-assenjazzjonijiet suċċessivi mfassla biex jevitaw id-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva. Il-leġiżlazzjoni ta’ traspożizzjoni applikabbli fir-Renju Unit fiha d-
dispożizzjonijiet meħtieġa mid-Direttiva. Għandu jiġi enfasizzat li r-Regolamenti tal-
Impjegati tal-Aġenzija tal-2010 ġew akkumpanjati minn dokument ta’ spjegazzjoni (“Gwida”) 
ippubblikat mid-Dipartiment għan-Negozju, l-Innovazzjoni u l-Ħiliet tar-Renju Unit 
f’Mejju 2011. Dan id-dokument jiddikjara dan li ġej taħt l-intestatura “dispożizzjonijiet dwar 
assenjazzjonijiet ta’ 12-il ġimgħa u kontra l-evitar tat-taxxa”: 

“Impjegatur jista’ ovvjament jiddeċiedi li ma jimpjegax impjegati tal-aġenzija lil hinn mill-
perjodu ta’ kwalifika ta’ 12-il ġimgħa. M’hemm xejn fir-Regolamenti li jipprevjeni impjegat 
tal-aġenzija milli jinħeles wara, pereżempju, 11-il ġimgħa jew li l-assenjazzjonijiet ta’ 12-
il ġimgħa jkunu l-prattika normali ta’ kwalunkwe impjegatur. Madankollu, l-impjegaturi u l-
aġenziji ta’ xogħol temporanju għandhom ikunu konxji tad-dispożizzjonijiet kontra l-evitar 
tat-taxxa li jindirizzaw kwalunkwe sitwazzjoni fejn joħorġu serje ta’ assenjazzjonijiet li huma 
maħsubin sabiex jiċħdu deliberatament impjegat tal-aġenzija mill-intitolamenti tagħhom. 

Pereżempju, ħaddiem tal-aġenzija jlesti 2 assenjazzjonijiet jew aktar mal-istess impjegatur, 
fejn ikun diġà ħadem għal 12-il ġimgħa b’pawża ta’ 6 ġimgħat u wara 12-il ġimgħa oħra 
b’pawża oħra ta’ 6 ġimgħat. Jekk il-ħaddiem tal-aġenzija wara jiġi impjegat għal 
assenjazzjoni oħra, dan għandu jitqies bħala attentat li tiġi evitata t-tlestija tal-perjodu ta’
kwalifika iżda għandu jkun ċar li l-attentat kien ippjanat. Din tkun kwistjoni għat-Tribunal fil-
każ ta’ pretensjoni.”  

Fid-dawl ta’ dak imsemmi qabel, jidher li, min-naħa, il-prattika msemmijin mill-petizzjonant 
jistgħu verament ikollhom l-għan li jiċħdu trattament indaqs lill-impjegati temporanji permezz 
ta’ aġenzija fir-Renju Unit; min-naħa l-oħra, miżuri “kontra l-evitar tat-taxxa” ġew 
implimentati fir-Renju Unit f’konformità mad-Direttiva dwar xogħol temporanju permezz ta’
aġenzija. 

Konklużjonijiet

Billi l-petizzjonant ma jallegax li l-leġiżlazzjoni li tirregola x-xogħol temporanju permezz ta’ 
aġenzija fir-Renju Unit jew il-prattika tal-awtoritajiet pubbliċi f’dak ir-rigward qed jiksru l-
liġi tal-UE, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda ħsieb li tintervjeni f’dan il-każ. 

Skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva 2008/104/KE dwar xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija, 
il-Kummissjoni, f’konsultazzjoni mal-Istati Membri u l-imsieħba soċjali fuq livell tal-UE, qed 
tirrevedi l-applikazzjoni tad-Direttiva bl-għan li tipproponi, fejn xieraq, l-emendi neċessarji. 
Ir-rapport tal-Kummissjoni dwar din ir-reviżjoni għandu jiġi ppubblikat sa Diċembru 2013. 


