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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0568/2006 imressqa mis-Sur P. Clarke, ta’ nazzjonalità Brittanika, 
dwar l-implimentazzjoni skorretta tad-Direttivi 2002/73/KE u 76/207/KEE 
dwar it-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fil-liġi Brittanika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta li l-Att Brittaniku dwar il-Fastidju jsemmi limitazzjoni ta’ 6 snin 
sabiex wieħed ifittex rimedju ċivili għal fastidju, filwaqt li l-Att dwar id-diskriminazzjoni li 
titrasponi d-Direttivi 2002/73/KE u 76/207/KE dwar it-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fil-
liġi Brittanika, tipprovdi għal 3 xhur biss bħala limitu ta’ żmien. Huwa jikkonsidra li dan il-
limitu ta’ żmien anqas favorevoli, jikkostitwixxi ksur ta’ liġi tal-KE li tistipula li “liġijiet 
nazzjonali relatati mal-limitu ta’ żmien biex jinġiebu azzjonijiet huma ammissibbli iżda li dan 
ma jkunx inqas favorevoli mil-limitu ta’ żmien għal azzjonijiet simili ta’ natura domestika u li 
ma jirrendux l-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija mill-liġi tal-Komunità impossibbli fil-
prattika” (Direttiva tal-KE 2002/73, paragrafu 19).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-28 ta’ Novembru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-21 ta’ Settembru 2007.

Sfond

Id-Direttiva 2002/73/KE1 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali għall-
irġiel u n-nisa fir-rigward tal-aċċess għal xogħol, taħriġ vokazzjonali u promozzjoni u 
kondizzjonijiet ta’ xogħol, temenda d-Direttiva 76/207/KEE2.

L-Artikolu 2 tad-Direttiva jitlob lill-Istati Membri sabiex idaħħlu fis-seħħ liġijiet, regolamenti 
u dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jiġu konformi ma’ din id-Direttiva sal-5 
ta’ Ottubru 2005.

Ir-Renju Unit ittraspona din id-Direttiva prinċiparjament permezz tal-Att tal-1975 tar-Renju 
Unit dwar id-Diskriminazzjoni Sesswali u l-Ordni tal-1976 tal-Irlanda ta’ Fuq dwar id-
diskriminazzjoni tas-Sess (Irlanda ta’ Fuq).

L-ilment

Il-petizzjonant jilmenta li l-Att dwar id-Diskriminazzjoni tas-Sess, li ttrasponiet id-Direttiva, 
tipprovdi għal perjodu ta’ limitazzjoni ta’ tliet xhur biex ilmenti ta’ diskriminazzjoni jitilgħu 
quddiem tribunal tax-xogħol. Skont il-petizzjonant, din il-limitazzjoni hija inqas favorevoli 
mill-perjodu ta’ limitazzjoni ta’ sitt snin stabbiliti f’atti oħrajn, prinċiparjament l-Att dwar il-
Fastidju u għalhekk hija f’kontradizzjoni mad-Direttiva u l-liġi skont il-każ tal-Qorti tal-
Ġustizzja.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar l-argumenti tal-petizzjonant 

Il-Kummissjoni taqbel li kull limitu ta’ żmien sabiex jinġiebu xi azzjonijiet quddiem il-qorti 
kompetenti, huwa ammissibbli biss jekk mhux inqas favorevoli minn limiti ta’ żmien għal 
azzjonijiet oħra ta’ natura domestika. 

Id-dipartimenti tal-Kummissjoni bħalissa qed jissorveljaw it-tarspożizzjoni tad-Direttiva 
2002/73/KE mill-Istati Membri.

F’dan il-kuntest, l-argumenti tal-petizzjonant fuq din il-bażi ġew innutati.

Il-Kummissjoni se tieħu l-miżuri xierqa fuq din il-bażi sabiex tiżgura t-traspożizzjoni korretta 
tad-Direttiva mill-Istati Membri.

                                               
1 Direttiva 2002/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Settembru 2002 li temenda d-Direttiva 

tal-Kunsill 76/207/KEE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali għall-irġiel u n-nisa fir-
rigward ta’ aċċess għal xogħol, taħriġ vokazzjonali u promozzjoni, u kondizzjonijiet ta’ xogħol, ĠU L 269, 
5.10.2002, p. 15.

2 Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE tad-9 ta’ Frar 1976 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament 
ugwali għall-irġiel u n-nisa fir-rigward ta’ aċċess għal xogħol, taħriġ vokazzjonali u promozzjoni, u 
kondizzjonijiet ta’ xogħol, ĠU L 039, 14.2.1976, p. 40.
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4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Intbagħtet ittra ta’ avviż formali lill-awtoritajiet Brittaniċi f’Marzu 2007 talli ma 
implimentawx għalkollox ir-regoli tal-UE li jipprojbixxu diskriminazzjoni fl-impjieg u fix-
xogħol fuq bażi ta’ sess (Direttiva 2002/73/KE). F’dan id-dokument, il-Kummissjoni ġibdet l-
attenzjoni dwar il-perjodu ta’ limitazzjoni ta’ tliet xhur f’każ ta’ fastidju sesswali u nnutat li, 
skont l-Att dwar il-Fastidju (Taqsima 6), il-perjodu ta’ limitazzjoni huwa ta’ sitt snin. 

Fir-risposta tagħhom għall-ittra ta’ avviż formali, l-awtoritajiet Brittaniċi spjegaw li l-limiti 
ta’ żmien differenti, 3 xhur għall-każijiet skont l-Att dwar id-Diskriminazzjoni tas-Sess u sitt 
snin skont l-Att dwar il-Protezzjoni mill-Fastidju, ma kinux imorru kontra d-Direttiva 
minħabba d-differenza fin-natura bejn iż-żewġ proċeduri (kriminali u ċivili). Għaldaqstant, 
huma ma jistgħux jitqiesu bħala komparabbli. Wara analiżi ta’ din ir-risposta, il-Kummissjoni 
eventwalment qablet mar-raġunament tar-Renju Unit li jiddistingwi bejn penali ċivili u 
kriminali u nnutat li ma kien hemm l-ebda evidenza li l-każijiet ta’ diskriminazzjoni jirċievu 
trattament inqas favorevoli quddiem il-qrati minn każijiet simili oħra.

Konklużjoni

Wara analiżi tar-risposta mibgħuta mill-awtoritajiet Brittaniċi dwar il-kwistjoni rrappurtata
mill-petizzjonant, il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li, fil-prattika, ma kien hemm l-
ebda ksur tad-Direttiva 2002/73/KE. 


