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Suġġett: Petizzjoni 1335/2009, imressqa minn Raffaele Mancuso, ta’ nazzjonalità Taljana, 
dwar l-allegata diskriminazzjoni bejn l-istaff tas-settur pubbliku u privat 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li, filwaqt li l-istaff tas-settur pubbliku fl-Italja jista’, taħt xi 
ċirkustanzi, ikun intitolat għal lif speċjali għal raġunijiet ta’ studju akkademiku filwaqt li 
jżomm is-salarju u d-drittijiet tiegħu għall-pensjoni u għall-anzjanità, mhux l-istess japplika 
fis-settur privat. Huwa jqis li din hija diskriminazzjoni bejn l-impjegati tas-settur pubbliku u 
privat u għaldaqstant huwa ksur tal-leġiżlazzjoni eżistenti, inkluż l-Artikolu 142 tat-Trattat 
KE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Fil-livell Ewropew, id-Direttiva 2003/8//KE tistipola r-rekwiżiti minimi ta’ sigurtà u saħħa 
għall-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol. Id-Direttiva tapplika għall-ħaddiema kemm fis-
settur pubbliku u kemm f’dak privat. Hija tirregola, fost oħrajn, ċerti aspetti li jikkonċernaw 
il-lif annwali. Skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa ħalli jassiguraw li kull ħaddiem ikun intitolat għal-leave annwali bil-ħlas ta’ mill-
anqas erba’ ġimgħat b’konformità mal-kondizzjonijiet għall-intitolament għal, u l-għoti ta’, 
leave bħal dan stabbilit bil-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew bil-prattika. Id-Direttiva tkompli 
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tistipola li l-perjodu minimu ta’ leave annwali bil-ħlas ma jistax ikun mibdul b’pagament ta’
benefiċċji bħala kumpens, apparti minn meta r-relazzjoni tal-impieg tkun ġiet itterminata.

Is-sentenza importanti tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża tal-BECTU, fl-2001, iċċarat it-tifsir u 
l-għanijiet tad-dritt għal-lif annwali bil-ħlas. Il-Qorti sostniet li “d-dritt għal-leave annwali bil-
ħlas ta’ kull ħaddiem għandu jiġi kkunsidrat bħala prinċipju tad-dritt soċjali Komunitarju, ta’
importanza partikolari, li ma jistax isir deroga minnu u li implementazzjoni tiegħu mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandha ssir biss fil-limiti espressament stipulati fid-
Direttiva tal-Kunsill 94/104”.1

L-Italja ttrasponiet id-dritt għal-leave annwali, kif stabbilit fid-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol, permezz tad-Digriet Leġiżlattiv 66/2003, li jistipola fl-Artikolu 10 li kull ħaddiem 
għandu dritt għal lif annwali bil-ħlas ta’ mhux anqas minn erba’ ġimgħat. Id-Digriet 
Leġiżlattiv japplika kemm għas-settur pubbliku u kemm għal dak privat. Ir-regoli li għalihom 
tirreferi l-petizzjoni ma jaffettwawx din id-dispożizzjoni. 

Għaldaqstant, il-lif speċjali għal raġunijiet ta’ studju akkademiku, bħal dak li huwa deskritt 
fil-petizzjoni, huwa addizzjonali mad-drittijiet stipolati fl-Artikolu 10 u ma jistax jitqies li 
jaqa’ fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2003/88/KE. Konsegwentement, id-Direttiva 
ma topponix li tali lif jiġi stabbilit mill-Istati Membri.  

Skont il-qafas legali tal-KE, raġunijiet illegali għal diskriminazzjoni jistgħu jkunu bbażati 
partikolarment fuq is-sess, l-oriġini tar-razza jew dik etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali. Il-petizzjonant ma wriex l-eżistenza ta’ tali bażi 
illegali applikata fis-sitwazzjoni tal-petizzjonant. Għandu jiġi enfasizzat li differenzi fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol bejn is-settur pubbliku u dak privat ma jistgħux jiġu konfużi mar-
raġunijiet illegali msemmija hawn fuq.

Konklużjonijiet
Mill-informazzjoni disponibbli ma jidhirx li l-miżura nazzjonali kkontestata qed tmur kontra 
r-rekwiżiti tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol jew li tista’ tiġi kkuntestata fuq il-bażi ta’
raġunijiet leġittimi li fuqhom tista’ tittieħed azzjoni kontra d-diskriminazzjoni. Fil-fehma tal-
Kummissjoni, din il-petizzjoni tirrigwarda kwistjonijiet li jaqgħu mhux fl-ambitu tal-liġi 
Komunitarja, iżda fil-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali. 

                                               
1 BECTU (Kawża C-173/99), para 43.


