
CM\943027MT.doc PE514.935v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

28.6.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1308/2011, imressqa minn Przemyslaw Kosowski, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar l-isfruttament ta’ ħaddiema Pollakki fis-suq tax-xogħol 
Olandiż

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li ħaddiema Pollakki qed jiġu sfruttati sistematikament u li qed issir 
diskriminazzjoni kontrihom fis-suq tax-xogħol Olandiż. Hu jissuġġerixxi li ħafna qegħdin 
jaqgħu taħt idejn ta’ aġenziji tal-impjieg bla skrupli, li jieħdu vantaġġ minnhom b’ħafna modi, 
inkluż l-għoti ta’ akkomodazzjoni soċjali ta’ standard baxx kif ukoll kundizzjonijiet ħżiena ta’ 
pagi. Xi persuni oħra li jħaddmu mhumiex ikunu konformi mal-kuntratti tal-impjieg li jidħlu 
fihom mal-ispettorat Pollakk tax-xogħol. Il-petizzjonant jemmen li dan hu każ ta’ ksur gravi 
tad-dispożizzjonijiet tal-UE f’dan il-qasam u peress li l-ilment tiegħu lill-Ministru Olandiż 
għall-Affarijiet Soċjali u l-Impjiegi ma kellu l-ebda riżultat, qiegħed issa jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jieħu azzjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Ġunju 2013

Il-petizzjonant, ċittadin Pollakk, isostni li huwa kien diskriminat meta hu kien impjegat fil-
Pajjiżi l-Baxxi minn aġenzija tax-xogħol temporanju E & A Logistiek BV u assenjat lill-
kumpanija Albert Heijn BV. Hu jikkunsidra li, flimkien ma’ ħaddiema oħra Pollakki fl-istess 
sitwazzjoni, kien vittma ta’ prattiki illegali li jmorru kontra l-liġi Olandiża u tal-UE. 
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Fid-dawl tal-annessi mehmuża mal-petizzjoni, jidher li l-petizzjonant ma kkonkludiex kuntratt 
ta’ impjieg fil-Polonja. Bħala ċittadin Pollakk interessat li jaħdem barra, attwalment uża s-
servizzi ta’ aġenzija ta’ reklutaġġ bbażata f’Opole, fil-Polonja, u sussegwentement iffirma 
kuntratt ta’ impjieg ma’ aġenzija Olandiża tax-xogħol temporanju E & A Logistiek BV li 
poġġietu għad-dispożizzjoni ta’ kumpanija oħra fil-Pajjiżi l-Baxxi. 

Il-petizzjonant jilmenta b’mod partikolari dwar dan li ġej: 

 “normi” f’termini ta’ sigħat tax-xogħol imposti lill-ħaddiema Pollakki huma ogħla 
minn dawk applikabbli lill-ħaddiema Olandiżi, iwasslu għall-“esplojtazzjoni" tal-
ħaddiema Pollakki;

 l-akkomodazzjoni pprovduta mill-impjegatur tagħmilha possibbli li tikri appartament 
waħdek; 

 il-ħaddiema huma mkeċċija eżatt qabel il-bidu tal-“fażi” tal-impjieġ li tintitolahom 
għal trattament indaqs mal-ħaddiema Olandiżi;

 il-ħaddiema li jfakkru lill-impjegatur tagħhom dwar id-drittijiet tagħhom u jilmentaw 
dwar il-prattiki diskriminatorji tiegħu qegħdin jiġu miċħuda, kif kien il-każ tal-
petizzjonant. 

Il-petizzjonant jikkunsidra li l-prattiki msemmija hawn fuq huma diskriminatorji u 
inkompatibbli mal-liġi tal-UE. Hu jirreferi għall-moviment liberu tal-ħaddiema stipulat fl-
Artikolu 45 (ex Artikolu 39 KET) tat-Trattat u r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 dwar il-
libertà tal-moviment għall-ħaddiema fi ħdan il-Komunità, u b’mod speċifiku jsemmi l-
Artikolu 45(2) TFUE, li jipprovdi l-abolizzjoni ta’ kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq 
ċittadinanza bejn ħaddiema tal-Istati Membri f’dak li jirrigwarda impjieg, rimunerazzjoni u 
kondizzjonijiet oħra ta’ xogħol u impjieg. 

Il-petizzjonant diġà ppreżenta l-każ lill-ispetturi tax-xogħol Pollakki u Olandiżi. Fin-nuqqas 
ta’ kwalunkwe riżultati li huwa jqis bħala sodisfaċenti, issa jistaqsi lill-UE biex tintervjeni, 
notevolment bil-ħsieb li jikseb il-projbizzjoni tal-prattiki deskritti hawn fuq, il-kastig lit-
trasgressur, u kumpens adegwat lill-vittmi ta’ dawn il-prattiki. 

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-petizzjoni tirrelata ma’ ilment dwar relazzjoni tax-
xogħol bejn impjegatur privat u individwu. Iċ-ċirkustanza li l-petizzjonant kien jaħdem bħala 
ħaddiem temporanju permezz ta’ aġenzija u jilmenta dwar ċerti prattiki tal-impjegatur tiegħu, 
E & A Logistiek BV, u l-impriża utenti li lilha ġie assenjat, Albert Heijn BV, ma tibdilx dan 
il-fatt. 

Għalhekk, il-Kummissjoni ma għandhiex il-kompetenza li tintervjeni f’dan il-każ, li hija 
kwistjoni għall-awtoritajiet nazzjonali. Il-persuni offiżi, biex jitħarsu d-drittijiet tagħhom, 
għandhom bżonn jużaw il-mekkaniżmi nazzjonali xierqa, inkluża l-litigazzjoni, li huma 
disponibbli għaliha mis-sistemi legali nazzjonali. Il-Kummissjoni tinnota li l-petizzjonant diġà 
ħa diversi passi għal dak il-għan, fil-Polonja u fil-Pajjiżi l-Baxxi. 

Fir-rigward tar-regoli tal-UE dwar il-libertà tal-moviment tal-ħaddiema, l-Artikolu 45 
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TFUE (ex Artikolu 39 KET) u r-Regolament Nru 492/2011, li jikkodifika r-
Regolament Nru 1612/68, jipprovdu li l-ħaddiema minn Stati Membri oħra li eżerċitaw id-
dritt tagħhom għall-moviment liberu ma għandhomx jiġu trattati b’mod differenti miċ-
ċittadini fir-rigward tal-aċċess għall-postijiet jew kwalunkwe kondizzjonijiet ta’ xogħol jew 
impjieg inkluż il-paga. B’hekk ir-regoli jipprojbixxu kwalulnkwe diskriminazzjoni minħabba 
ċittadinanza. Madankollu, ir-rwol tal-Kummissjoni fl-applikazzjoni tal-liġi tal-UE hija li 
timmonitorja jekk ir-regoli nazzjonali humiex konformi mal-liġi tal-UE jew jekk hemm 
prattika ġenerali ta’ applikazzjoni żbaljata tal-liġi tal-UE mill-Istat Membru, filwaqt li l-
amministrazzjonijiet u l-qrati nazzjonali huma responsabbli għall-kontroll tal-applikazzjoni 
korretta tar-regoli dwar moviment liberu tal-ħaddiema fil-pajjiż tagħhom. 

F’dak il-kuntest, għandu jiġu nnutat li l-Artikolu 45 TFUE u r-Regolament 492/2011 
japplikaw direttament fl-ordni nazzjonali tal-Istati Membri. B’konsegwenza ta’ dan, il-
petizzjonant huwa intitolat li jinvoka b’mod dirett id-drittijiet mogħtija minn dawn id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tal-EU qabel l-istanzi u l-qrati nazzjonali. 

Barra minn hekk, l-allegazzjonijiet ta’ diskriminazzjoni mressqa mill-petizzjonant mhumiex 
sostnuti mill-ebda referenza għal dispożizzjonijiet speċifiċi tal-liġi tal-UE għajr dawk 
imsemmija aktar ’il fuq relatati mal-moviment liberu tal-ħaddiema. 

Fir-rigward tas-sitwazzjoni tal-ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija, il-Kummissjoni 
tixtieq tfakkar li huma koperti mid-Direttiva 2008/104/KE, li tiżgura livell minimu ta’ 
protezzjoni għal din il-kategorija ta’ ħaddiema madwar l-UE. Din id-Direttiva notevolment 
tistabbilixxi l-prinċipju ta’ trattament indaqs (l-Artikolu 5(1)). Skont dan il-prinċipju, il-
kundizzjonijiet bażiċi tax-xogħol u tal-impjieg tal-ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija, 
inkluż il-paga u d-durata tal-ħin tax-xogħol, għandhom ikunu, waqt l-assenjazzjoni tagħhom 
għall-impriża utenti, tal-inqas dawk li jkunu japplikaw kieku kienu rreklutati direttament minn 
dik l-impriża biex jokkupaw l-istess impjieg. 

Madankollu, l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva dwar xogħol temporanju permezz ta’ aġenzija 
jippermetti lill-Istati Membri, taħt ċerti kundizzjonijiet, jidderogaw mill-prinċipju tat-
trattament indaqs billi jħallu l-imsieħba soċjali jikkonkludu ftehim kollettivi li jiddeterminaw 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjiegi tal-ħaddiema permezz ta’ aġenzija. Il-Pajjiżi l-
Baxxi infurmaw lill-Kummissjoni li huma qegħdin jużaw din id-deroga. Barra minn hekk, 
mill-annessi mehmużin mal-petizzjoni jidher li r-remunerazzjoni tal-petizzjonant tħallset mill-
impjegatur tiegħu f’konformità mal-ftehim kollettiv applikabbli. L-Ispettorat tax-Xogħol 
Olandiż tkixxef dwar il-kwistjoni iżda ma sab ebda irregolarità f’dan ir-rigward.  

Barra minn hekk, l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant dwar l-applikazzjoni ta’ “normi tax-
xogħol” ogħla lill-ħaddiema Pollakki milli lill-ħaddiema Olandiżi mhumiex issostanzjati minn 
ebda informazzjoni konkreta dwar il-kundizzjonijiet applikabbli lill-ħaddiema permanenti tal-
impriża tal-utent Albert Heijn BV.

Konklużjoni
Minħabba li t-tilwima hija bejn impjegatur privat u ħaddiem, hija kwistjoni għall-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, u l-Kummissjoni ma għandha ebda skop li tintervjeni f’dan il-każ. 

Il-petizzjonant jista’ juża mekkaniżmu nazzjonali xieraq, inkluż il-litigazzjoni, ipprovduta lilu 
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mis-sistema legali nazzjonali, biex jipproteġi d-drittijiet tiegħu. L-Artikolu 45 TFUE u r-
Regolament 492/2011 applikabbli direttament fl-ordni nazzjonali tal-Istati Membri, huwa 
intitolat li jinvoka b’mod dirett id-drittijiet mogħtija minn dawn id-dispożizzjonijiet tal-liġi 
tal-EU qabel l-istanzi u l-qrati nazzjonali. 


