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Suġġett: Petizzjoni 0819/2007, mressqa minn Sean Smyth, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, dwar aċċident fatali kkawżat minħabba nuqqas ta’ konformità 
mar-regolamenti dwar is-sigurtà fil-post tax-xogħol

1.     Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li ibnu nqatel filwaqt li kien qiegħed jopera buldowżer li ma kienx ġie 
approvat mill-KE u li ma kienx jilħaq l-istandards neċessarji tas-sigurtà, u li l-kumpanija li 
kienet timpjegah naqset milli tikkonforma mad-dispożizzjonijiet rilevanti tas-sigurtà fil-post 
tax-xogħol. Huwa jallega wkoll li l-Awtorità Irlandiża għas-Saħħa u s-Sigurtà ttraskurat il-fatt 
li tistħarreġ il-każ kif suppost.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-31 ta’ Jannar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fis-17 ta’ Lulju 2008.

Il-petizzjoni tikkonċerna żewġ aċċidenti fatali: aċċident fatali fuq il-post tax-xogħol ta’ iben 
il-petizzjonant nru.1 fit-18 ta’ Awwissu 2001 u l-mewt ta’ iben il-petizzjonanta nru.2 fuq il-
post tax-xogħol fit-3 ta’ Diċembru 2002. Iċ-ċirkostanzi taż-żewġ aċċidenti fatali, kif ġew 
sottomessi mill-petizzjonanti, jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej.

Il-petizzjonant nru. 1 jgħid li fit-18 ta’ Awwissu 2001 ibnu sofra minn feriti fatali meta 
nqalbet gaffa li hu kien qiegħed isuq. Hu jissottometti li l-gaffa kienet manifatturata fil-
Ġappun u li kien installat komponent li jiġbed u jtella’ (hitch and bucket component) minn 
kumpanija lokali. Il-petizzjonant jikkunsidra li t-tagħmir li ġie installat kien tqil iżżejjed u 
kkawża l-fatt li tinqaleb il-gaffa. Barra minn hekk, ma kien hemm ebda istruzzjoni dwar kif 
topera l-gaffa b’lingwi oħra barra mill-Ġappuniż. Għal din ir-raġuni, il-petizzjonant 
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jikkunsidra li kien hemm ksur tad-Direttiva 98/37/KE1, b’mod partikolari tal-punti 4.3.2, 
4.3.3., 1.7.3. u 1.7.4.(b) tal-Anness I li jgħidu li l-marka “CE” għandha titwaħħal mal-
makkinarju f’post prominenti u viżibbli, li kull pożizzjoni tas-sewqan għandha tkun provduta 
bi pjanċa tat-tagħbija li tindika t-tagħbijiet nominali għal kull konfigurazzjoni u li l-
istruzzjonijiet rilevanti għandhom jiġu provduti b’waħda mil-lingwi tal-Komunità jew bil-
lingwa tal-pajjiż fejn ikun se jintuża l-makkinarju. Il-petizzjonant jallega wkoll ksur tad-
Direttiva 89/655/KEE,2 li tgħid li l-ħaddiema għandhom jiġu provduti b’informazzjoni 
adegwata u b’istruzzjonijiet bil-miktub rigward it-tagħmir tax-xogħol.

Il-petizzjonant nru.1 jilmenta li l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà naqset milli tinvestiga l-każ 
bir-reqqa u milli twieġeb il-mistoqsijiet importanti rigward x’ikkawża l-fatt li tinqaleb il-
gaffa.

Il-petizzjonanta nru.2  tissottometti li binha kien impjegat ma’ Davies Turner & Co. Limited
bħala skrivan tat-trasport. Fit-3 ta’ Diċembru 2002 kien qiegħed jiggwida trakk li kien 
qiegħed jirriversja f’zona tat-tagħbija f’terminal tal-merkanzija.  Huwa tgħaffeġ bejn it-trakk 
u l-ħajt u sofra minn feriti fatali f’rasu. Il-kumpanija li tħaddem Davies Turner & Co. Limited 
kienet timporta l-merkanzija.  Kienet qiegħda tikri t-terminal tal-merkanzija mill-kumpanija
Liam Robinson Transport Services Limited li kienet kuntrattur tal-imħażen/tat-trasport tal-
merkanzija.  It-trakk kien tal-kumpanija Donald Bradley International Transport Limited.   

Il-petizzjonanta tallega ksur ta’ diversi dispożizzjonijiet proċedurali u materjali tar-
Regolamenti tal-1993 dwar is-Sigurtà, is-Saħħa u l-Benesseri fuq il-Post tax-Xogħol 
(Applikazzjoni Ġenerali) u tal-Att tal-1989 dwar is-Sigurtà, is-Saħħa u l-Benesseri fuq il-Post 
tax-Xogħol, b’mod partikolari dispożizzjonijiet li jikkonċernaw in-notifika tal-mewt, il-
preservazzjoni tal-post tal-aċċident (il-Parti X tar-Regolamenti), l-obbligazzjoni ta’ min 
iħaddem li jkollu fil-pussess tiegħu evalwazzjoni tar-riskju  (is-Sezzjoni 10(a) tar-
Regolamenti u s-Sezzjoni 12.(3) tal-Att), l-obbligazzjoni ta’ min iħaddem li jiżgura li d-
disinn, il-fornimenti u l-manutenzjoni tal-impjant u tal-makkinarju ma jkunux, sakemm 
prattikabbli b’mod raġonevoli, ta’ perikolu u ta’ riskju għas-saħħa (is-Sezzjoni 6(2)(c) tal-
Att).
Barra minn hekk, il-petizzjonanta tikkunsidra li l-post tax-xogħol, jiġifieri, iz-zona tat-
tagħbija, ma kenitx tissodisfa l-livelli tas-saħħa u s-sigurtà. 
Jirriżulta mill-petizzjoni li l-każ instema’ quddiem il-Qorti tal-Koroner3. Madankollu, ebda 
informazzjoni ma ġiet sottomessa dwar ir-riżultat tal-każ.
Barra minn hekk, il-petizzjonanta nru.2 tirreferi għall-artiklu fl-Irish Independent, tat-23 ta’ 
Novembru 2006, fejn kien hemm miktub li:
                                               
1 Id-Direttiva 98/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju1998 dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet tal-Istati Membri dwar il-makkinarju, ĠU L 207 tat- 23 ta’ Lulju 1998.
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 89/655/KEE tat-30 ta’  Novembru 1989 li tirrigwarda l-ħtiġijiet minimi tas-sigurtà u s-
saħħa fl-użu tat-tagħmir tax-xogħol mill-ħaddiema fuq ix-xogħol (it-tieni Direttiva individwali fit-tifsira tal-
Artikolu 16 (1) tad-Direttiva 89/391/KEE), ĠU L 393, 30.12.1989.
3Skont l-informazzjoni disponibbli fuq il-websajt tal-Qorti tal-Koroner tal-Belt ta’ Dublin: “Il-koroner għandu 
kariga indipendenti b’responsabiltà skont il-liġi mill-investigazzjoni medika u legali ta’ ċerti mwiet. Koroner 
għandu jinvestiga ċ-ċirkostanzi ta’ mwiet għal għarrieda, bla spjegazzjoni, vjolenti u li mhumiex naturali…L-
investigazzjoni tal-koroner tistabbilixxi jekk il-mewt kenitx ikkawżata minn fatturi naturali jew mhux naturali.  
Jekk il-mewt tkun ikkawżata minn fatturi mhux naturali mbagħad trid issir inkjesta skont il-liġi."
(http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm)
"Kwistjonijiet ta’ obbligu ċivili jew kriminali ma jistgħux jiġu kkunsidrati jew investigati waqt l-inkjesta u l-ebda 
persuna ma tista’ tiġi eżonerata."(www.coronerdublincity.ie/about.htm /).
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“L-Irlandiżi jinsabu erba’ darbiet iktar f’riskju mill-Ingliżi li jmutu waqt li jkunu qegħdin
jaħdmu...” 

Il-petizzjonanta nru.2 tilmenta li l-HSA naqset milli tħarrek it-tliet kumpaniji kkonċernati -
Davies Turner & Co. Limited, Liam Robinson Transport Services Limited u Donald Bradley 
International Transport Limited. Hija tilmenta wkoll li kien hemm nuqqas ta’ sensittività lejn 
il-familja tal-vittma fil-mod kif ġie trattat il-każ, b’mod partikolari l-HSA naqset milli 
tipprovdi informazzjoni suffiċjenti u f’waqtha dwar il-progress tal-investigazzjoni.

Mill-bidu nett, għandu jiġi espress dispjaċir kbir dwar l-aċċidenti kkonċernati fuq il-post tax-
xogħol u l-ħajjiet li ntilfu f’dawk l-aċċidenti.

Mill-ittri taż-żewġ petizzjonanti jsegwi li huma jsostnu li kien hemm nuqqas ta’ nfurzar effettiv 
tal-leġiżlazzjoni eżistenti, jiġifieri li l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà naqset milli twettaq
investigazzjoni xierqa dwar l-aċċidenti kkonċernati. 

a. It-traspożizzjoni tal-acquis communautaire dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol għal-liġi nazzjonali Irlandiża

Għalkemm il-petizzjonanti ma jsostnux li kien hemm nuqqas ta’ leġiżlazzjoni effettiva, huwa 
rilevanti li jiġi nnutat li l-Irlanda trasponiet l-acquis communautaire eżistenti fil-qasam tas-saħħa 
u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għal-liġi nazzjonali, inklużi d-Direttiva tal-Kunsill
89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib 
fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol1 (minn issa ’l quddiem "id-Direttiva ta’ 
Qafas"), id-Direttiva tal-Kunsill 89/654/KEE tat-30 ta’ Novembru 1989 dwar il-ħtiġiet  
minimi ta’ sigurtà u ta’ saħħa fuq il-post tax-xogħol (l-ewwel direttiva individwali fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 16 (1) tad-Direttiva 89/391/KEE)2 u d-Direttiva tal-Kunsill 89/655/KEE tat-
30 ta’ Novembru 1989 li tirrigwarda l-ħtiġijiet minimi tas-sigurtà u s-saħħa fl-użu tat-tagħmir 
tax-xogħol mill-ħaddiema fuq ix-xogħol (it-tieni Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16 
(1) tad-Direttiva 89/391/KEE).3
Wara t-traspożizzjoni tad-Direttivi għal-liġi nazzjonali, il-Kummissjoni wettqet kontroll ta’ 
konformità tal-leġiżlazzjoni nazzjonali.4

Skont l-analiżi tat-traspożizzjoni tad-Direttiva ta’ Qafas għal-liġi nazzjonali, tnediet proċedura 
ta’ ksur kontra r-Repubblika tal-Irlanda minħabba li naqset milli tittrasponi b’mod korrett 
ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva ta’ Qafas għal-liġi nazzjonali.
Għalhekk, ir-Repubblika tal-Irlanda adottat, fost affarijiet oħrajn, l-Att tal-2005 dwar is-
Sigurtà, is-Saħħa u l-Benesseri fuq il-Post tax-Xogħol (Nru.10 tal-2005), li ġab il-
leġiżlazzjoni nazzjonali konformi mad-Direttiva ta’ Qafas.

                                               
1 ĠU L 183, 29.6.1989.
2 ĠU L 393, 30.12.1989
3 ĠU L 393, 30.12.1989
4Ir-riżultati ewlenin ta’ din l-analiżi ġew evalwati fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni prattika tad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 89/391 
(Qafas), 89/654 (Postijiet tax-Xogħol), 89/655 (Tagħmir tax-Xogħol), 89/656 (Tagħmir ta’ Protezzjoni 
Personali), 90/269 (It-Tqandil Manwali tat-Tagħbijiet) u 90/270 (Tagħmir li għandu Display Screen) 
(COM/2004/0062 finali).
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b. Dejta statistika li tikkonċerna aċċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol fir-Repubblika 
tal-Irlanda

Għandu jiġi nnutat mill-bidu nett li l-istatistika tal-aċċidenti fatali provduta mir-Repubblika 
tal-Irlanda lill-Eurostat teskludi l-aċċidenti tat-traffiku fit-toroq u dawk tat-trasport fuq il-post 
tax-xogħol mir-rati ta’ aċċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol; dan mhuwiex il-każ fl-Istati 
Membri l-oħrajn tal-UE.1
Għalhekk, mhux possibbli li jsiru paraguni tar-rati ta’ inċidenza tal-aċċidenti fatali fuq il-post 
tax-xogħol bejn ir-Repubblika tal-Irlanda u l-Istati Membri l-oħrajn tal-UE.

Id-dejta l-aktar riċenti disponibbli tal-Eurostat dwar l-aċċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol 
hija għas-sena 2005.  Billi l-aċċidenti konċernati ġraw fl-2001 u fl-2002, l-informazzjoni 
mniżżla hawntaħt tikkonċerna n-numru ta’ aċċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol għal kull 100 
000 persuna impjegata bejn l-2001 u l-2005. 

Għalhekk, ir-rata medja tal-aċċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea (15-il
pajjiż), kienet għal kull 100,000 persuna impjegata:
2001- 2.7 aċċidenti
2002- 2.5 aċċidenti
2003- 2.5 aċċidenti
2004- 2.4 aċċidenti
2005- 2.3 aċċidenti

Peress li l-petizzjonanta nru.2 tirreferi għar-rata ta’ inċidenza ta’ aċċidenti fatali fuq il-post 
tax-xogħol kemm fir-Repubblika tal-Irlanda u kemm fir-Renju Unit, l-informazzjoni dwar ir-
rata ta’ inċidenza ta’ aċċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol għal kull 100,000 persuna 
impjegata hija provduta b’rabta maż-żewġ pajjiżi:

L-Irlanda Ir-Renju Unit
2001- 2.6 aċċidenti 2001- 1.5 aċċidenti
2002- 2.6 aċċidenti 2002- 1.4 aċċidenti
2003- 3.2 aċċidenti 2003- 1.1 aċċidenti
2004- 2.2 aċċidenti 2004 – 1.4 aċċidenti
2005- 3.1 aċċidenti 2005- 1.4 aċċidenti

Bħala informazzjoni supplimentari, l-ogħla rata ta’ inċidenza ta’ aċċidenti fatali għal kull 100, 
000 impjegat fil-perjodu kkonċernat kienet fil-Portugall – fl-2001- 9.0 aċċidenti, fl-2002- 7.6 
aċċidenti, fl- 2003- 6.7 aċċidenti, fl-2004- 6.3 aċċidenti u fl-2005- 6.5 aċċidenti.

c. Il-funzjonijiet ewlenin tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà u l-investigazzjoni taż-
żewġ aċċidenti fatali kkonċernati

L-Awtorità Nazzjonali għas-Saħħa u s-Sigurtà (minn issa ’l quddiem “l-HSA”) hija korp 
pubbliku li topera skont l-Att tal-2005 dwar is-Sigurtà, is-Saħħa u l-Benesseri fuq il-Post tax-
Xogħol u hija responsabbli fost affarijiet oħrajn mill-infurzar tal-liġi dwar is-saħħa u s-sigurtà 

                                               
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C2/C24/cbb27
408
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fuq il-post tax-xogħol, mill-promozzjoni u l-inkoraġġiment tal-prevenzjoni tal-aċċidenti u 
mill-provvista ta’ informazzjoni, pariri u riċerka lill-kumpaniji, il-gruppi, l-organizzazzjonijiet 
u l-individwi kollha li jaqgħu taħt ir-responsabiltà tal-Awtorità (is-Sezzjoni 34 tal-Att).

Fi ħdan il-qasam ta’ applikazzjoni tar-responsabiltajiet tal-HSA jaqa’ kull tip ta’ post tax-
xogħol u kull tip ta’ xogħol kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f’dak privat.

L-HSA għandha r-responsabiltà li tinvestiga l-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol, inklużi l-
fatalitajiet kollha.

Is-Sezzjoni 77 tal-Att tal-2005 dwar is-Sigurtà, is-Saħħa u l-Benesseri fuq il-Post tax-Xogħol 
tipprovdi għal żewġ kategoriji wesgħin ta’ offiżi skont l-Att u skont il-leġiżlazzjoni dwar is-
sigurtà u s-saħħa (meta ġraw l-aċċidenti, is-Sezzjoni 48 tal-Att tal-1989 dwar is-Sigurtà, is-
Saħħa u l-Benesseri fuq il-Post tax-Xogħol kienet tirregola l-kwistjoni).  L-ewwel kategorija 
tapplika għal offiżi li jistgħu jinstemgħu biss mill-HSA b’mod sommarju fil-Qorti tad-Distrett 
u t-tieni kategorija tkopri offiżi li jistgħu jinstemgħu jew b’mod sommarju jew fuq akkuża, 
f’każ ta’ mod sommarju mill-Awtorità u fuq akkuża mid-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet
Pubbliċi1. Għalhekk, l-HSA tista’

- skont is-Sezzjoni 82, tieħu l-proċeduri sommarji fil-Qorti tad-Distrett 
b’rabta ma’ offiża taħt kwalunkwe dispożizzjoni statutarja rilevanti tal-Att   
(is-Sezzjoni 51 tal-Att tal-1989);

- tipprepara evidenza biex id-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi jkun 
jista’ jibda proċeduri fuq akkuża għal smigħ fil-Qorti Ambulanti b’rabta
ma’ offiża tad-dispożizzjonijiet statutarji rilevanti2.

L-HSA għandha “Statut dwar is-Servizz għall-Klijenti” li jipprovdi sabiex tingħata risposta lil 
persuni li jkunu jixtiequ jilmentaw dwar is-servizz li jkunu rċevew. L-istatut jissuġġerixxi 
forom differenti ta’ kuntatt – bit-telefown, bl-ittri, bl-imejls u b’laqgħat wiċċ imb wiċċ u 
jipprovdi dettalji rilevanti ta’ kuntatt. 3

Peress li l-petizzjonanti jallegaw in-nuqqas tal-HSA li twettaq investigazzjoni xierqa taż-żewġ 
aċċidenti, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Irlandiżi kompetenti bil-għan li tikseb 
informazzjoni dwar l-attivitajiet ta’ investigazzjoni li saru fil-każijiet ikkonċernati. 

                                               
1Ara wkoll il-"Gwida tal-HSA għall-Att tal-2005 dwar is-Sigurtà, is-Saħħa u l-Benesseri fuq il-Post tax-
Xogħol”,p. 60, disponibbli fuq http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
2 Il-websajt  tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà - http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/
3L-Istatut dwar is-Servizz għall-Klijenti, disponibbli fuq 
http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235, fil-p. 2. jgħid li "il-klijenti tagħna jesperjenzaw 
forom differenti ta’ kuntatt mal-Awtorità. Ikun kif ikun il-kuntatt, il-klijenti kollha jesperjenzaw tilqigħ 
professjonali, effiċjenti u ta’ rispett. Il-lingwaġġ tekniku jew legali jintuża biss meta jkun neċessarju.”  
Għalhekk, jissuġġerixxi, fost affarijiet oħrajn: “[li jekk] għandek ilment dwar kwalunkwe aspett tas-servizz tal-
Awtorità aħna nixtiequ nkunu nafu dwaru.  Jekk jogħġbok ikteb direttament lill-Maniġer tal-Komunikazzjonijiet 
u tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti billi tniżżel id-dettalji li ġejjin: Is-Sur Gavin Lonergan il-Maniġer tal-
Komunikazzjonijiet u tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti ."(p.12).
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Għalhekk, l-informazzjoni sottomessa mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti hija kif jidher 
hawntaħt:

1) Fil-każ tal-investigazzjoni tal-aċċident fatali ta’ iben il-petizzjonanta nru.2, kien hemm tliet 
partijiet fejn kien indikat ksur ta’ dispożizzjonijiet relatati mas-saħħa, is-sigurtà u l-benesseri
fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri:

- is-Sezzjoni 12(3) tal-Att tal-1989 dwar is-Sigurtà, is-Saħħa u l-Benesseri fuq il-
Post tax-Xogħol li tesiġi l-identifikazzjoni ta’ perikoli u evalwazzjoni tar-riskji, 
applikabbli għal Liam Robinson Transport Services Limited;

- ir-Regolament 10(a) tar-Regolamenti tal-1993 dwar is-Sigurtà, is-Saħħa u l-
Benesseri fuq il-Post tax-Xogħol (Applikazzjoni Ġenerali) li jesiġi l-preparazzjoni 
ta’ stqarrija ta’ sigurtà u evalwazzjoni tar-riskji bil-miktub, applikabbli għal Davies 
Turner and Co Limited;

- is-Sezzjoni 12(1) tal-Att tal-1989 dwar is-Sigurtà, is-Saħħa u l-Benesseri fuq il-
Post tax-Xogħol li tesiġi l-preparazzjoni ta’ Stqarrija ta’ Sigurtà, applikabbli għal 
Donald Bradley International Transport Limited.

Wara l-investigazzjoni tal-Awtorità dwar l-aċċident fatali ta’ iben il-petizzjonant nru.1 u l-
ispezzjoni tal-post tax-xogħol assoċjat, kien indikat ksur tad-dispożizzjoni relatata mas-saħħa, 
is-sigurtà u l-benesseri fuq il-post tax-xogħol,

- il-gaffa tal-mudell Hitachi EX200-3 ma kellhiex il-marka CE, applikabbli għal 
Frank McGovern Plant Hire.

2) Għalhekk, l-HSA ħarġet avviżi ta’ titjib, avviż ta’ projbizzjoni, u ittra ta’ parir rigward 
il-ksur stabbilit tal-leġiżlazzjoni:

- fil-każ tas-Sezzjoni 12(3) tal-Att tal-1989 dwar is-Sigurtà, is-Saħħa u l-
Benesseri fuq il-Post tax-Xogħol li tesiġi l-identifikazzjoni tal-perikoli u 
evalwazzjoni tar-riskji, applikabbli għal Liam Robinson Transport Services 
Limited, inħareġ Avviż ta’ Titjib fit-13 ta’ Jannar 2003; 

- fil-każ tar-Regolament 10(a) tar-Regolamenti tal-1993 dwar is-Sigurtà, is-
Saħħa u l-Benesseri fuq il-Post tax-Xogħol li jesiġi l-preparazzjoni ta’ stqarrija 
ta’ sigurtà u evalwazzjoni tar-riskji bil-miktub, applikabbli għal Davies Turner 
and Co Limited, inħareġ Avviż ta’ Titjib fl-20 ta’ Jannar 2003; 

- b’rabta mas-Sezzjoni 12(1) tal-Att tal-1989 dwar is-Sigurtà, is-Saħħa u l-
Benesseri fuq il-Post tax-Xogħol li tesiġi l-preparazzjoni ta’ Stqarrija ta’ 
Sigurtà, applikabbli għal Donald Bradley International Transport Limited, 
inħarġet ittra ta’ parir fl-20  ta’ Jannar 2003 tesiġi li tiġi indirizzata din il-
kwistjoni.

Il-partijiet kollha kkonformaw mal-azzjonijiet ta’ nfurzar li ttieħdu.

Fil-każ tal-investigazzjoni tal-aċċident fatali ta’ iben il-petizzjonant nru.1, inħareġ Avviż ta’ 
Projbizzjoni lil Frank McGovern Plant Hire fl-20 ta’ Novembru 2001 dwar il-mudell Hitachi 
EX200-3 u din il-kumpanija kkonformat miegħu.
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3) Wara l-investigazzjonijiet tal-HSA dwar dawn iż-żewġ aċċidenti, il-konklużjoni tal-
Awtorità kienet li

- ma kienx hemm evidenza suffiċjenti biex ikun hemm prosekuzzjoni;
- dak il-ksur li nstab ma rriżultax direttament, minnu nnifsu, fl-aċċidenti.

Għalhekk, ma ġiet rakkomandata l-ebda prosekuzzjoni u, għaldaqstant, ma kienx hemm 
bżonn li l-partijiet jinżammu responsabbli b’mod ġudizzjarju minn kwalunkwe ksur 
stabbilit li wassal għall-aċċidenti. 

4) Barra minn hekk, skont l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet nazzjonali, l-HSA 
irċeviet numru ta’ rappreżentazzjonijiet f’isem il-familji tal-vittmi tal-aċċidenti, jew 
direttament jew permezz ta’ partijiet terzi. Ir-rappreżentazzjonijiet li ntbagħtu lill-HSA kollha 
ngħataw l-attenzjoni dovuta. L-Awtorità m’għandha l-ebda dokumentazzjoni dwar 
kwalunkwe lment formali rigward l-investigazzjonijiet.

Skont l-Atti tal-1997 u tal-2003 dwar il-Libertà tal-Informazzjoni, it-talbiet formali għal-
Libertà tal-Informazzjoni kienu rċevuti mill-membri tal-familji tal-vittmi:  

- it-talba tal-petizzjonanta nru.2 twieġbet fil-25 ta’ Ġunju 2003 filwaqt li kienet 
provduta d-dokumentazzjoni kollha li setgħet tinħareġ skont l-Att;

- it-talba tal-petizzjonanta nru.2 twieġbet fis-16 ta’ Lulju 2003 filwaqt li kienet provduta
d-dokumentazzjoni kollha li setgħet tinħareġ skont l-Att.

5) Barra minn hekk, għandu jiġi nnutat li, fir-risposti provduti mill-awtoritajiet nazzjonali lill-
Kummissjoni, ma ġiex indikat jekk itteħditx xi deċiżjoni biex ma jinbdewx proċeduri ta’ 
prosekuzzjoni fil-każijiet konċernati minn korp ta’ prosekuzzjoni pubblika, jiġifieri d-
Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi. Madankollu, li kieku dan kien il-każ, għandu jiġi 
enfasizzat il-fatt li d-deċiżjonijiet li jittieħdu minn dak il-korp biex ma tinbediex 
prosekuzzjoni huma suġġetti għal reviżjoni.1

Konklużjonijiet

Għaldaqstant, isegwi minn dak li ntqal qabel li l-HSA wettqet investigazzjonijiet dwar iż-żewġ 
aċċidenti fatali fuq il-post tax-xogħol, stabbiliet ksur ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni 
applikabbli dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, ħarġet ittra ta’ parir, avviż ta’ 
projbizzjoni u avviżi ta’ titjib rispettivament u żgurat li l-partijiet konċernati kkonformaw
magħhom.

L-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà ma rċevietx ilmenti uffiċjali mill-membri tal-familja tal-
vittmi rigward l-investigazzjoni tal-aċċidenti li saret minn dak il-korp.

Għalhekk, fid-dawl ta’ kulma ntqal hawnfuq, jista’ jiġi konkluż li m’hemm ebda bażi biex 
wieħed jikkonkludi li r-Repubblika tal-Irlanda naqset milli tiżgura l-implimentazzjoni effettiva 

                                               
1   Il-websajt tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi -
http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/
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tal-leġiżlazzjoni applikabbli dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jew li l-korp li huwa 
responsabbli mill-infurzar ta’ dik il-leġiżlazzjoni, l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà, kien nieqes 
mill-effikaċja.

Għaldaqstant, m’hemm ebda bażi biex tittieħed azzjoni kontra r-Repubblika tal-Irlanda għall-
ksur tal-liġi Komunitarja, b’mod partikolari, tal-Artikolu 4 tad-Direttiva ta’ Qafas, li f'konformità 
miegħu l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi neċessarji sabiex jiżguraw li min iħaddem, il-
ħaddiema u r-rappreżentanti tal-ħaddiema jkunu suġġetti għad-dispożizzjonijiet legali neċessarji 
għall-implimentazzjoni tad-Direttiva u, b’mod partikolari l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
kontrolli u sorveljanza adegwati.


