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Suġġett: Petizzjoni 0699/2012, imressqa minn Jeanette Fila, ta' ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas ta' konformità mal-leġiżlazzjoni li tikkonċerna l-
protezzjoni tal-impjegati li jaħdmu b'sustanzi perikolużi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ħadmet f'fabbrika tal-porċellana, fejn kienet tiżbogħ l-oġġetti bl-idejn. Hija 
tgħid li mardet minn kuntatt li kellha ta' kuljum, mingħajr protezzjoni, ma' solventi u sustanzi 
kimiċi oħra li kellha tuża f'xogħolha. Hija ssostni li l-miżuri protettivi meħuda ma kinux 
adegwati, minkejja li kien magħruf li tali miżuri kienu obbligatorji skont il-liġi tal-UE. Il-
petizzjonanta ssostni wkoll li l-awtoritajiet responsabbli għat-twettiq ta' kontrolli fuq il-
konformità mar-regolamenti naqsu milli jagħmlu dan. Barra minn hekk, l-awtorijiet mediċi 
kompetenti rrifjutaw li jikkonfermaw li l-marda tal-applikanta tista' tkun konnessa mal-
espożizzjoni għas-sustanzi perikolużi fuq perjodu ta' snin. Il-petizzjonanta tirreferi għad-dritt 
tagħha għall-kondizzjonijiet tax-xogħol li jirrispettaw is-saħħa, is-sigurtà u d-dinjità.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

- Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiem kontra l-aġenti kimiċi

Il-Kummissjoni hija konxja sew tar-riskji ppreżentati mill-aġenti kimiċi u, fir-rigward tal-
protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq ix-xogħol, fil-livell tal-Unjoni Ewropea, id-
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Direttiva 98/24/KE1 tistipola li għandu jkun hemm rekwiżiti minimi li jkollhom l-għan li 
jipproteġu lill-ħaddiema kontra r-riskji għal saħħithom, inkluża l-prevenzjoni ta’ tali riskji, li 
huma kkawżati jew li x’aktarx se jiġu kkawżati mill-espożizzjoni għall-aġenti kimiċi fuq ix-
xogħol. Barra minn hekk, id-Direttiva 89/391/KEE dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex 
jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol2 tistipola l-prinċipji 
ġenerali dwar il-prevenzjoni u l-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq il-post tax-
xogħol. Dawn il-miżuri leġiżlattivi għandhom l-għan ewlieni li jipprevjenu l-mard marbut 
mal-espożizzjoni tal-ħaddiema għall-aġenti kimiċi.

F'dan il-kuntest, għandu jiġi enfasizzat li d-direttivi tal-UE għandhom jiġu trasposti mill-Istati 
Membri u għalhekk hija l-leġiżlazzjoni nazzjonali li tapplika għal sitwazzjonijiet konkreti. 
Għandu jiġi nnotat ukoll li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (normalment l-ispettorati tax-
xogħol) għandhom ir-responsabbiltà li jinfurzaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu 
l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol. Għalhekk, tilwim individwali, 
bħal f'dan il-każ, li jirriżulta minn nuqqas ta' applikazzjoni jew applikazzjoni ħażina tar-regoli 
nazzjonali eżistenti, għandu, fil-prinċipju, jiġi solvut permezz tal-proċeduri amministrattivi u 
ġudizzjarji nazzjonali disponibbli. 

Il-petizzjonanta ssostni li l-kumpanija konċernata mhix konformi mar-regoli applikabbli dwar 
is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol. Filwaqt li jirriżulta mid-dokumentazzjoni li l-petizzjonanta 
nidiet - milli jidher għalxejn - proċeduri quddiem il-qrati nazzjonali, madankollu mhuwiex 
evidenti jekk il-petizzjonanta ġibdetx l-attenzjoni tal-ispettorat tax-xogħol kompetenti. 
Għalhekk, is-servizzi tal-Kummissjoni jissuġġerixxu lill-petizzjonanta sabiex tikkuntattja l-
ispettorat tax-xogħol kompetenti Ġermaniż, li f'dan il-każ jidher li hu "Sächsische 
Arbeitsschutzverwaltung"3:

"Landesdirektion Sachsen - Abteilung Arbeitsschutz, Dienststelle Dresden
Aufsichtsbezirk: Kreis Meißen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Landeshauptstadt Dresden; Besucheradresse: Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden; 
Telefon: 0351-8 25 50 01."

- Mard okkupazzjonali

Fir-rigward tal-kwistjoni tal-mard ikkawżat mix-xogħol, il-Kummissjoni adottat ir-
Rakkomandazzjoni 2003/670/KE li tikkonċerna il-lista Ewropea tal-mard okkupazzjonali4. L-
Istati Membri saritilhom ir-rakkomandazzjoni, inter alia, li jintroduċu l-lista Ewropea fil-
leġiżlazzjoni tagħhom, li jiżviluppaw miżuri ta' prevenzjoni, li jiġbru informazzjoni dwar is-
sitwazzjoni domestika u li jieħdu passi biex jintroduċu d-dritt li ħaddiem jingħata kumpens 
fil-liġijiet, fir-regolamenti jew fid-dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali tagħhom. L-
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-
sigurtà tal-ħaddiema minn riskji ġejjin minn aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il 
Direttiva individwali skont it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) ĠU L 131, 
5.5.1998, p. 11.
2 ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1.
3 Links tal-Internet: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm u 
http://www.lds.sachsen.de/.
4 ĠU L 238, 25.09.2003, p. 28.
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Istati Membri, madankollu, huma liberi li jadottaw tali miżuri, peress li r-Rakkomandazzjoni 
mhijiex waħda vinkolanti legalment. Għalhekk, hija deċiżjoni tal-Istati Membri, ngħidu aħna, 
jekk marda għandhiex tiġi kkwalifikata bħala marda okkupazzjonali jew le, kif ukoll jekk 
għandux jingħata xi kumpens. Għalhekk, il-prattika tista' tvarja minn Stat Membru għall-
ieħor.

- Drittijiet tas-sigurtà soċjali

Fir-rigward tar-referenza għad-drittijiet tas-sigurtà soċjali, il-liġi tal-UE fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali tipprevedi l-koordinazzjoni u mhux l-armonizzazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali. 
Dan ifisser li kull Stat Membru huwa liberu li jiddetermina d-dettalji tas-sistema tas-sigurtà 
soċjali tiegħu, inklużi liema benefiċċji għandhom jingħataw, il-kundizzjonijiet għall-
eleġibbiltà, kif dawn il-benefiċċji jiġu kkalkulati u kemm-il kontribuzzjoni għandha titħallas. 
Id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-UE, b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 883/2004, 
jistabbilixxu regoli u prinċipji komuni li għandhom jiġu osservati mill-awtoritajiet nazzjonali 
kollha meta tiġi applikata l-liġi nazzjonali.  Dawn ir-regoli jiżguraw li l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali differenti tirrispetta l-prinċipji bażiċi tat-trattament ugwali u n-
nuqqas ta' diskriminazzjoni. B'dan il-mod, jiġi żgurat li l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet 
nazzjonali differenti ma taffettwax negattivament lil persuni li jkunu qegħdin jeżerċitaw id-
dritt tagħhom ta' moviment liberu fl-Unjoni Ewropea. Madankollu, din il-petizzjoni 
tikkonċerna sitwazzjoni Ġermaniża purament interna.

- Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE

Għal dak li jikkonċerna r-riferiment mill-petizzjonanta għad-dritt tagħha skont il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 31 tagħha rigward 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa, huwa rilevanti li jiġu provduti l-ispjegazzjonijiet li 
ġejjin rigward l-applikazzjoni tal-Karta: skont l-Artikolu 51 tal-Karta, id-dispożizzjonijiet 
tagħha huma indirizzati lill-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni 
Ewropea u l-Karta ma testendix il-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni lil hinn mill-
kompetenzi tal-Unjoni u ma tistabbilixxi l-ebda setgħa ġdida jew kompitu għall-Unjoni jew 
timmodifika l-poteri u l-kompiti kif definit fit-trattati.

B'mod aktar speċifiku fir-rigward tal-Artikolu 31 tal-Karta (kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u 
xierqa), għandu jiġi enfasizzat li l-ispjegazzjonijiet relatati mal-Karta jipprevedu li "l-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu hu bbażat fuq id-Direttiva 89/391/KE dwar l-introduzzjoni ta' 
miżuri li jippromwovu t-titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Huwa 
ispirat ukoll mill-Artikolu 3 tal-Karta Soċjali u l-punt 19 tal-Karta Komunitarja dwar id-
drittijiet tal-ħaddiema kif ukoll, f'dak li jirrigwarda d-dritt għad-dinjità fix-xogħol, mill-
Artikolu 26 tal-Karta Soċjali riveduta. L-espressjoni "kondizzjonijiet tax-xogħol" għandha 
tiftiehem fis-sens tal-Artikolu 156 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea."1

Għalhekk, din id-dispożizzjoni tal-Karta hija konformi mad-dispożizzjonijiet li jinsabu fid-
Direttiva 89/391/KEE.

Kif kien iddikkjarat hawn fuq, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom ir-
                                               
1 Spjegazzjonijiet relatati mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 303/17, 14.12.2007
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responsabbiltà primarja li jinfurzaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu l-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà fix-xogħol. Għalhekk, il-kwistjonijiet li hemm 
ilmenti dwarhom f'dan il-każ għandhom bżonn li jiġu trattati primarjament fil-livell 
nazzjonali. Barra minn hekk, peress li ma jidhirx li hemm ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 
is-saħħa u s-sigurtà li f'dan l-istadju jesiġi li tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE, m'hemm ebda 
raġuni li twassal għall-konklużjoni li d-dritt stipulat fl-Artikolu 31(1) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE ma ġietx rispettata mill-awtoritajiet nazzjonali.

Konklużjoni

Is-servizzi tal-Kummissjoni huma tal-opinjoni li l-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanta 
għandhom jiġu solvuti mill-awtoritajiet nazzjonali, bħall-"Sächsische 
Arbeitsschutzverwaltung" jew bħall-qrati nazzjonali.


