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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1133/2011, imressqa minn Alena Balgova, ta’ ċittadinanza 
Slovakka, b’90 firma, dwar l-istrateġija tar-riżorsi umani tal-ħaddiema Ċeki, 
Slovakki, Rumeni u Pollakki mill-kumpanija Irlandiża Ballymena (O’Kane 
Poultry Moy Park) b’rabta mad-Direttiva 91/533/KEE dwar l-obbligazzjoni 
ta’ min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli 
għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, Alena Balgova, ta’ ċittadinanza Slovakka, tilmenta dwar il-fatt li l-ħaddiema 
tal-kumpanija Ballymena (O’Kane Poultry Moy Park) ġew infurmati dwar il-qtugħ tal-
pagamenti tas-sahra ta’ sena waħda, b’mod retroattiv. Barra minn hekk, huma ġew infurmati 
b’dan verbalment, mingħajr ma kellhom jiffirmaw la kuntratt ta’ impjieg ġdid u lanqas xi 
żieda ġdida fih, ħaġa li tmur kontra r-regoli tal-kumpanija. Il-petizzjonanta ssostni li t-
trejdjunjin (BFAWU), li tagħha l-maġġoranza tal-ħaddiema kienu membri, infurmathom biss 
parzjalment dwar kif għandhom jipproċedu sabiex jirkupraw il-pagamenti tas-sahra tagħhom 
tas-sena preċedenti. Tabilħaqq, il-ħaddiema jammettu li mhux kollha kemm huma fehmu dak 
li ġie mħabbar lilhom mill-kumpanija jew mit-trejdjunjin. Huwa importanti li wieħed jinnota 
li filwaqt li l-kumpanija ma talbitx l-għarfien tal-Ingliż bħala kriterju biex wieħed jaħdem 
magħha, hija saħansitra pprovdiet il-kuntratt ta’ impjieg kif ukoll il-manwal tal-kumpanija 
tradotti għal-lingwi tagħhom (il-Pollakk, iċ-Ċek, ir-Rumen, eċċ.), iżda l-ħaddiema ma 
ngħatawx servizzi ta’ interpretarjat jew ta’ traduzzjoni fir-rigward ta’ informazzjoni tant 
importanti kif deskritta hawn fuq u l-proċedura li għandha tiġi segwita. Għalhekk, għal żmien 
twil il-maġġoranza tal-ħaddiema ma ħadu l-ebda azzjon sakemm infirex l-għajdut li kien 
hemm xi ħaddiema li rnexxilhom jiksbu l-pagamenti tas-sahra tagħhom għal sena b’lura. Il-
petizzjonanta ssostni li dawk il-ħaddiema kienu fil-biċċa l-kbira tagħhom Irlandiżi u xi wħud 
minnhom lanqas biss ħadmu bis-sahra. Il-petizzjonanta ssostni li l-parir ngħata mit-trejdjunjin 
b’mod arbitrarju biss u li saret diskriminazzjoni fir-rigward tal-maġġoranza tal-ħaddiema li 
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mhumiex Irlandiżi.

Il-petizzjonanta qed titlob lill-MEPs ta’ dawn il-pajjiżi (ir-Repubblika Ċek, is-Slovakkja, il-
Polonja u r-Rumanija) biex jnvestigaw il-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta' Frar 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Ġunju 2012

“Id-Direttiva 91/533/KE1 tipprevedi fl-Artikolu 2, paragrafi 1-2, li min iħaddem huwa 
obbligat li jinforma lill-impjegati dwar l-aspetti essenzjali tal-kuntratt jew tar-relazzjoni tal-
impjieg, inklużi mill-inqas dawn li ġejjin: 

‹‹….. (h) l-ammont bażiku tal-bidu, l-elementi komponenti l-oħra u l-frekwenza tal-
pagament tar-remunerazzjoni li għalihom l-impjegat hu intitolat; 

(i) it-tul tal-ġurnata jew ġimgħa tax-xogħol normali tal-impjegat; …..››

Id-Direttiva hawn fuq imsemmija ġiet trasposta fl-Irlanda ta’ Fuq permezz tad-Drittijiet tal-
Impjiegi (Irlanda ta' Fuq) Ordni 1996 (Parti III dwar id-dritt għal stqarrijiet tal-partikolaritajiet 
tal-impjieg).

Skont l-Artikolu 43(1) tal-Ordni hawn fuq imsemmi, “meta min iħaddem ma jagħtix lil 
impjegat stqarrija kif meħtieġ mill-Artikolu 33, 36 jew 40, l-impjegat jista' jitlob li ssir 
referenza quddiem tribunal industrijali li jiddetermina liema partikolaritajiet kien imisshom 
ġew inklużi jew imsemmija fl-istqarrija sabiex tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Artikolu 
kkonċernat” 

Il-legalità tal-qtugħ retroattiv ta' pagamenti ta' xogħol wara l-ħin dovuti lill-ħaddiema għandha 
tiġi valutata fl-isfond tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-impjieg materjali applikabbli flimkien 
mat-termini tal-impjieg stabbiliti fil-kuntratti individwali tal-impjieg tal-ħaddiema 
kkonċernati.

Madankollu, ma hemm ebda liġi tal-UE li tirregola l-pagi2 (anqas il-kwistjoni speċifika 
marbuta mal-qtugħ retroattiv ta’ pagamenti ta’ xogħol wara l-ħin dovuti lill-ħaddiema). 

Id-Direttiva 91/533/KEE tipprevedi sempliċement informazzjoni għall-ħaddiema rigward il-
kundizzjonijiet ta' xogħol tagħhom. Barra minn hekk, tistipula espliċitament (Artikolu 6) li 
hija mingħajr ħsara għal-liġi u l-prattika nazzjonali dwar il-prova fir-rigward tal-eżistenza u l-
kontenut ta' kuntratt jew relazzjoni ta' impjieg.

                                               
1 It-test sħiħ tad-Direttiva jinsab hawn: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
2 Ara, f’dan ir-rigard, l-Artikolu 153(5) TFUE.
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Tilwimiet individwali marbuta mal-impjieg bħal dawk deskritti mill-petizzjonant għandhom 
għalhekk jitressqu quddiem l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jinsabu f’pożizzjoni aħjar 
biex jiddeċiedu fuq il-bażi tal-liġi nazzjonali applikabbli b'kunsiderazzjoni mogħtija lill-fatti 
pertinenti kollha inklużi t-termini stipulati fil-kuntratti tal-impjiegi tal-ħaddiema kkonċeranti. 

Fir-rigward tar-rikjesta tal-petizzjonant għall-intervent tal-Kummissjoni wara l-allegat ksur 
tar-rekwiżiti tad-Direttiva 91/533/KEE, il-Kummissjoni tiftakar li, anki jekk din id-Direttiva 
kienet applikabbli fil-każ preżenti, fil-prinċipju huwa f'idejn l-awtoritajiet kompetenti, inklużi 
t-tribunali, biex japplikaw fil-prattika ir-regoli li jittrasponu d-Direttiva. 

Meta jitqies li d-Direttiva 91/533/KEE ġiet trasposta fl-Irlanda ta’ Fuq, kif indikat hawn fuq, 
il-petizzjonanti mogħtija l-parir li jressqu kull ilment rilevanti li jista' jkollhom quddiem l-
awtoritajiet kompetenti, b’mod partikolari t-tribunal industrijali. 

F’kull każ, il-Kummissjoni tindika li d-Direttiva 91/533/KEE ma tiddikjarax espliċitament 
liema lingwa għandha tintuża minn min iħaddem biex tingħata l-informazzjoni meħtieġa mid-
Direttiva lill-ħaddiema kkonċernati. Anqas ma hemm każistika mill-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja dwar din il-kwistjoni. Id-Direttiva ma timponix fuq min iħaddem l-obbligu li 
jipprovdi tali tagħrif f’lingwa oħra għajr dik uffiċjal tal-Istat Membru tal-impjieg.

Konklużjoni

Il-petizzjonanti mistiedna jressqu l-każ tagħhom quddiem l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, inkluż it-tribunal industrijali.“


