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Suġġett: Petizzjoni 0655/2012, imressqa minn Thomas Jahne, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-inugwaljanza fit-trattament ta’ ħaddiema fl-UE.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li kien tkeċċa mill-impjegatur Olandiż tiegħu permezz ta’ sentenza 
tal-Qorti tad-Distrett [Olandiża lokali] (Kantonrechter). Il-kuntratt ta’ impjieg tiegħu 
jiddikjara li seta’ tkeċċa biss wara awtorizzazzjoni miċ-Ċentru tal-Impjiegi u tad-Dħul (CWI). 
Il-petizzjonant iqis li hemm l-inugwaljanza fit-trattament peress li, skont il-proċedura 
quddiem il-qorti tad-distretti, li ntgħażel b’mod unilaterali mill-impjegatur tiegħu, hu 
m’għandux aċċess għal iktar rimedji legali kontra t-tkeċċija tiegħu, filwaqt li impjegat fil-
Ġermanja kien ikollu d-dritt li jappella. Il-petizzjonant isostni li tkeċċa waqt li kien qed 
jirċievi trattament mediku. Barra minn hekk, il-karti kollha tat-tkeċċija tfasslu bl-Olandiż, 
minkejja li kellu għarfien insuffiċjenti tal-lingwa biex jifhem il-kontenut tad-dokumenti. Il-
petizzjonant iqis li dan ukoll hu forma ta’ diskriminazzjoni. Il-petizzjonant iqis li huwa inġust 
li l-impjegaturi jkunu kapaċi b’mod unilaterali li jagħżlu l-proċedura użata għat-tkeċċija tal-
impjegati. Jitlob għal miżuri Ewropej biex jiżguraw li l-impjegati fl-UE jingħataw trattament 
indaqs f’dak li għandu x’jaqsam mat-tkeċċija. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Il-petizzjonant, li huwa ċittadin Ġermaniż impjegat fil-Pajjiżi l-Baxxi mill-2007 sal-2012, 
jgħid li huwa kien vittma ta’ diversi diskriminazzjonijiet. B’mod partikolari, l-impjegatur 
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tiegħu keċċieh, allegatament kontra d-dispożizzjonijiet tal-kuntratt ta’ impjieg tiegħu1,
permezz tas-sentenza tal-Imħallef Kantonali (Kantonrechter) li ma setgħatx tiġi appellata 
quddiem qorti superjuri. Il-petizzjonant jenfasizza li huwa kien, għalhekk, imċaħħad mill-
possibilità li jfittex aktar rimedju u jargumenta li dan jikkostitwixxi diskriminazzjoni għall-
iżvantaġġ taċ-ċittadini tal-UE fil-Pajjiżi l-Baxxi b’kunsiderazzjoni li tali mezzi ta’ rimedju 
huma disponibbli għall-ħaddiema kollha fil-Ġermanja.

Il-petizzjonant jilmenta wkoll li rċieva d-dokumenti kollha dwar it-tkeċċija tiegħu bl-
Olandiż, li huwa la jista’ jaqra u lanqas jifhem b’mod adegwat.

Huwa jżid li wara s-sentenza tal-Imħallef Kantonali msemmija hawn fuq huwa ma kienx 
intitolat għall-benefiċċji għall-qgħad (Arbeitslosengeld) u li huwa għex għal numru ta’ xhur, 
matul iż-żmien tal-ipproċessar tal-applikazzjoni tiegħu għall-għajnuna soċjali (Sozialhilfe) 
mill-awtoritajiet kompetenti Olandiżi, bi dħul inferjuri għas-sussistenza minima Olandiża.

Barra minn hekk, il-petizzjonant jisħaq li, minkejja li huwa kien qed ibati minn marda li mill-
inqas parti minnha ġiet ikkawżata minn kimiċi fuq ix-xogħol, huwa ġie ddikkjarat tajjeb 
għax-xogħol mit-tabib tal-kumpanija (Betriebsarzt). Huwa jilmenta li l-imħallef, li quddiemu 
ppreżenta l-każ tiegħu, ma tahx biżżejjed ħin biex jiddefendi lilu nnifsu b’mod xieraq.

Il-kummenti/l-analiżi tal-Kummissjoni

Fir-rigward tad-diskriminazzjoni allegata relatata man-nuqqas ta’ aktar mezzi ta’ rimedju 
kontra s-sentenza ta’ Imħallef Kantonali f’każi ta’ tkeċċijiet individwali, għandu jiġi nnutat li 
s-sitwazzjoni tal-petizzjonant għandha tiġi mqabbla ma’ dik ta’ ċittadin Olandiż li ġie mkeċċi 
mill-impjegatur tiegħu fil-Pajjiżi l-Baxxi u mhux mas-sitwazzjoni taċ-ċittadini tal-UE li 
jaħdmu (u jiġu mkeċċija) fil-Ġermanja. Ma hemmx diskriminazzjoni bbażata fuq 
nazzjonalità f’sitwazzjonijiet fejn iċ-ċittadini kollha tal-UE (Olandiżi u Ġermaniżi bl-istess 
mod) huma soġġetti fil-Pajjiżi l-Baxxi għall-istess regoli fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ 
tkeċċija u l-mezzi ġuridiċi ta’ protezzjoni kontra tali tkeċċijiet2. Ma hemmx evidenza li teżisti 
tali diskriminazzjoni f’dan il-każ speċifiku.

Fir-rigward tal-preżentazzjoni tal-petizzjonant li l-impjegatur tiegħu keċċieh permezz tas-
sentenza tal-Imħallef Kantonali kontra d-dispożizzjonijiet tal-kuntratt ta’ impjieg tiegħu, il-
Kummissjoni tenfasizza li ma hemmx liġi speċifika tal-UE dwar il-proċedura ta’ tkeċċijiet 
individwali (dejjem jekk ma hemmx diskriminazzjoni għal raġunijiet projbiti b’mod 
partikolari n-nazzjonalità). Huwa għalhekk għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
(Olandiżi) biex jirregolaw u jsolvu tali kwistjonijiet abbażi tal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
applikabbli u wara li jistabbilixxu l-fatti kollha rilevanti fid-dawl, fost oħrajn, tad-
dispożizzjonijiet tal-kuntratt ta’ impjieg inkwistjoni.

Fir-rigward tal-ilment tal-petizzjonant li huwa rċieva d-dokumenti kollha dwar it-tkeċċija 

                                               
1 Skont il-petizzjonant, il-kuntratt ta’ impjieg tiegħu pprovda li huwa seta’ jitkeċċa biss wara l-kunsens taċ-CWI.
2 Ara, f’dan ir-rigward, is-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tat-28.6.1978 fil-każ 1/78 (Kenny), premessa 18: Billi 
ma tippermettix lil kull Stat Membru japplika l-liġi tiegħu b'mod differenti fuq il-bażi tan-nazzjonalità, fl-ambitu tat-
Trattat, l-Artikoli 7 u 48 ma għandhomx x'jaqsmu ma' kwalunkwe disparitajiet fit-trattament li jista' jirriżulta, bejn l-Istati 
Membri, mid-diverġenzi eżistenti bejn il-liġijiet tad-diversi Stati Membri, sakemm dawn tal-aħħar jaffetwaw lill-individwi 
kollha suġġetti għalihom f'konformità mal-kriterji oġġettivi u mingħajr ma titqies in-nazzjonalità tagħhom.
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tiegħu bl-Olandiż, li huwa ma jistax jaqra u jifhem b’mod adegwat, il-liġi tal-UE ma 
tobbligax lill-impjegatur biex jipprovdi d-dokumenti lill-impjegati tiegħu/tagħha fil-lingwa 
nattiva tagħhom.

Fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet tal-petizzjonant dwar il-benefiċċji għall-qgħad 
(Arbeitslosengeld) u l-għajnuna soċjali (Sozialhilfe), ma hemmx evidenza li huwa ġie soġġett 
għal kwalunkwe trattament diskriminatorju f’dan ir-rigward. Lanqas ma hemm tali evidenza 
f’dak li għandu x’jaqsam maċ-ċertifikat tal-idoneità tal-petizzjonant li nħareġ mit-tabib tal-
kumpanija jew mas-smigħ quddiem l-imħallef dwar il-problemi ta’ saħħa tal-petizzjonant li 
kienu kkawżati allegatament minn kimiċi fuq ix-xogħol.

Konklużjonijiet

Fil-fehma tal-Kummissjoni, ma jidher li hemm l-ebda diskriminazzjoni bbażata fuq 
nazzjonalità f’dan il-każ. Huwa għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (Olandiżi) biex 
isolvu l-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant abbażi tal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
applikabbli u wara li jistabbilixxu l-fatti rilevanti kollha fid-dawl, fost oħrajn, tad-
dispożizzjonijiet tal-kuntratt ta’ impjieg inkwistjoni.


