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Suġġett: Petizzjoni 1283/2008, imressqa minn Dorina Vasilescu, ta’ nazzjonalità 
Rumena, dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 96/71/KE fl-Italja, dwar l-
impjieg barra l-pajjiż ta’ ħaddiema biex jagħtu servizzi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, impjegata ma’ kumpanija Rumena u li ntbagħtet taħdem l-Italja, tixtieq tkun 
taf liema kundizzjonijiet tax-xogħol japplikaw għaliha u titlob kjarifika dwar il-ħlas minimu 
skont il-ftehim kollettiv għal ħaddiema b’impjieg temporanju fi Stati Membri oħra tal-UE, 
skont id-Direttiva 1996/71/KE u skont is-sentenzi mogħtija mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
fil-kawżi ta’ Laval u Viking.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fl-19 ta' Frar 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija r-rappreżentant legali ta’ kumpanija Rumena li, minħabba kuntratti ta’ 
servizzi ma’ kumpaniji Taljani, bagħtet impjegati Rumeni biex jaħdmu fl-Italja u ġiet 
imġiegħla tħallashom ir-rimunerazzjoni applikabbli skont il-ftehimiet kollettivi fis-seħħ fl-
Italja. Il-petizzjonanta qed tistaqsi dwar il-kundizzjonijiet ta’ impjieg li japplikaw għal 
impjegati mibgħuta jaħdmu fl-UE biex jipprovdu servizzi tranżnazzjonali. B’mod partikulari 
hija qed titlob kjarifika fir-rigward tar-rati minimi ta’ salarju applikabbli skont ftehim kollettiv 
għal ħaddiema li jiġu temporanjament mibgħuta jaħdmu fi Stat Membru ieħor tal-UE, fid-
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dawl tad-Direttiva 96/71/KE, wara d-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-każijiet 
Laval u Viking-Line.

Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fir-rigward tal-kwistjonijiet mqajma mill-petizzjonanta, għandu l-ewwel nett jitqies li d-
Direttiva 96/71/KE (li għandha l-għan li tirrikonċilja l-eżerċizzju mill-kumpaniji tal-libertà 
fundamentali tagħhom li jagħtu servizzi transkonfinali skont l-Artikolu 49 KE mal-garanzija 
ta’ livell adegwat ta’ ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema li jiġu temporanjament mibgħuta 
jaħdmu barra l-pajjiż) tidentifika r-regoli obligatorji fis-seħħ fil-pajjiż ospitant li għandhom 
jiġu applikati għall-ħaddiema mibgħuta barra l-pajjiż billi tistabbilixxi nukleu ta’ termini u ta’ 
kundizzjonijiet ta’ xogħol u impjieg definiti b’mod ċar li jridu jiġu rrispettati mill-fornitur tas-
servizz fil-pajjiż ospitant u li magħhom huwa jrid jikkonforma. Dan in-nukleu ta’ regoli li 
jridu jiġu rrispettati jinkludu b’mod partikulari: 

 il-perjodi massimi ta' xogħol u l-perjodi minimi ta' mistrieħ, 

 it-tul minimu tal-vaganzi annwali mħallsa, 

 ir-rati minimi ta’ salarju,

 il-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-ħaddiema, b'mod partkulari il-provvista ta' ħaddiema minn 
impriżi ta' impjieg temporanju,

 is-saħħa, is-sikurezza u l-iġjene fuq ix-xogħol,

 miżuri ta’ ħarsien fir-rigward ta’ termini u kundizzjonijiet ta' impjieg ta' nisa tqal jew nisa 
li jkunu għadhom kif welldu reċentement, ta' tfal u ta' żgħażagħ.

Barra minn hekk, fir-rigward tar-rati minimi ta’ salarju, għandu jitqies li d-Direttiva dwar l-
Istazzjonar tal-Ħaddiema ma tistipulax il-livell attwali tar-rata minima ta’ salarju msemmija 
fl-Artikolu 3(1), iżda tippermetti diversi għażliet biex tiġi ffissata r-rata minima ta’ salarju 
applikabbli għall-ħaddiema li jintbagħtu jaħdmu barra l-pajjiż. Għaldaqstant id-Direttiva 
tippermetti li, f’industriji u professjonijiet differenti, jiġu applikati rati differenti skont 
dispożizzjonijiet legali u/jew ftehimiet kollettivi, sakemm dawn tal-aħħar ikunu kompatibbli 
mad-Direttiva dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema. 

Barra minn hekk, l-Artikolu 3 (8) tad-Direttiva jagħti lill-Istat Membru ospitant tliet 
possibilitajiet biex jilkseb applikabilità ġenerali tal-ftehimiet kollettivi. L-ewwel waħda hija li 
l-ftehimiet kollettivi jiġu ddikjarati applikabbli b’mod ġenerali. Fin-nuqqas ta’ sistema sabiex 
l-ftehimiet kollettivi jiġu ddikjarati applikabbli b’mod ġenerali, l-Istati Membri jistgħu, jekk 
ikunu jridu, jibbażaw lilhom infushom fuq:

- Ftehimiet kollettivi li huma ġeneralment applikabbli għall-impriżi simili kollha fl-inħawi 
ġeografiċi u fil-professjoni tal-industrija ikkonċernata, u/jew
- Ftehimiet kollettivi li ġew miftiehma bejn l-aktar organizzazzjoni rrappreżentata fuq skala 
nazzjonali u min jirċievi l-paga, u huma applikabbli fit-territorju kollu tal-pajjiż, 

sakemm l-applikazzjoni tagħhom tiżgura li jkun hemm trattament indaqs.
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Ir-rati minimi applikabbli jistgħu naturalment ikunu stipulati bil-liġi, jekk l-Istati Membri 
jkunu jixtiequ hekk.

Għalhekk, l-Italja, li hija wieħed mill-Istati Membri fejn il-ftehimiet kollettivi huma l-mezz 
ewlieni li bih jiġu rregolati r-rati tas-salarji, tista’ tuża dawn il-possibilitajiet u tista’ għalhekk, 
fil-prinċipju, timponi li jkun hemm rispett tat-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg, inklużi r-
rati minimi ta’ salarju stipulati fihom sakemm il-ftehim jirrispetta waħda mit-tliet 
possibilitajiet imsemmija hawn fuq.

Għall-kuntrarju ta’ dak li l-petizzjonant jidher li qed iqis, il-każistika riċenti fil-każijiet 
Viking-Line u Laval ma mmodifikawx b’mod fundamentali l-ispirtu tad-Direttiva jew il-
possibiliatjiet imsemmija hawn fuq. Madankollu hija pprovdiet kjarifika importanti dwar 
numru ta’ punti. Pereżempju l-Istat Membru ospitant m’għandux jimponi elementi ulterjuri 
jew imur ‘il hinn min-nukleu ta’ regoli mandatorji għall-ħarsien minimu kif imsemmi fid-
Direttiva. Barra minn hekk, fir-rigward tar-rati ta’ salarju applikabbli għall-ħaddiema 
mibgħuta jaħdmu f’pajjiż ieħor, l-Istat Membru ospitant ma jistax jimponi l-konformità mar-
rati ta’ salarju li ma jikkostitwixxux salarju minimu kif stipulat mil-leġiżlazzjoni jew minn 
ftehimiet kollettivi.

Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-każ Viking-Line (C-438/05) u fil-każ Laval
jew Vaxholm (C-341/05) tat-18 ta’ Diċembru 2007 kkonfermaw ukoll li t-trejdjunjins se 
jibqgħu jkunu jistgħu jieħdu azzjoni għall-ħarsien tal-ħaddiema tal-Istati Membri ospitanti
mid-‘dumping soċjali’ li jista’ jkun hemm, sakemm dan jitwettaq b’konformità mal-liġi 
Komunitarja prevalenti u, l-aktar, fil-limiti stipulati mid-Direttiva dwar l-Istazzjonar tal-
Ħaddiema.

Għalhekk mid-deċiżjonijiet tal-Viking Line u tal-Laval jirriżulta li t-trejdjunjins se jibqgħu 
jkunu jistgħu jieħdu azzjoni kollettiva għall-finijiet tal-ħarsien tal-ħaddiema, sakemm dawn l-
azzjonijiet ikunu 

 iġġustifikati b’għan leġittimu li jkun kompatibbli mat-Trattat,
 adegwati sabiex jintlaħaq dan il-għan, u
 proporzjonati.

Madankollu, fl-aħħar mill-aħħar huwa f’idejn il-qrati nazzjonali li jiddeċiedu jekk dawn il-
kundizzjonijiet japplikawx għall-każijiet speċifiċi kkonċernati, u sa liema punt.

Konklużjoni

Il-kawża riċenti fil-qrati ma twassalx għall-konklużjoni li huwa possibbli li tiġi applikata r-
rimunerazzjoni stipulata mil-leġiżlazzjoni jew in-negozjar kollettiv tal-pajjiż ta’ oriġini għall-
ħaddiema li jintbagħtu jaħdmu fl-Italja fil-qafas tal-forniment tranżnazzjonali tas-servizzi 
minn kumpanija Rumena. Madankollu d-Direttiva ma tipprojbixxix l-applikazzjoni tat-termini 
u l-kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-pajjiż tal-oriġini li huma aktar vantaġġużi għall-ħaddiema.


