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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0847/2008, imressqa minn Owen O’Neill, ta’ nazzjonalità Irlandiża,  
b’kofirma waħda, dwar l-evalwazzjoni tal-pensjoni tiegħu u n-nuqqas ta’ 
konformità mal-prinċipji tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-
drittijiet tal-impjegati fil-każ ta’ trasferiment ta’ impriżi, negozji jew partijiet ta’ 
impriżi jew negozji 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega l-problemi li qamu bħala riżultat, fost oħrajn, minħabba li nbidel l-
istejtus ta’ xogħlu fl-1984. Il-petizzjonant, li ħadem mas-servizz tal-posta Irlandiża, kien 
impjegat bħala ħaddiem tal-gvern, iżda fl-1984 is-servizz postali kien riorganizzat f’żewġ 
impriżi kummerċjali sponsorjati mill-istat. Wara 40 sena ta’ servizz attiv, il-petizzjonant irtira 
u jiddikjara li l-pensjoni tiegħu kienet analizzata fuq bażi żbaljata għax ma kienx akkreditat 
għall-kontribuzzjonijiet stabbiliti għall-ħaddiema tal-gvern. Iħoss li kien il-vittma ta’ nuqqas 
ta’ implimentazzjoni korretta tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE dwar 
l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-impjegati 
fl-eventwalità tat-trasferimenti relatati mal-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri 
relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta’ trasferiment ta’ impriżi, negozji 
jew partijiet ta’ impriżi jew negozji. Għalhekk huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.
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Il-petizzjonant jirreferi għat-trasferiment li kellu jsir skont id-Direttiva tal-Kunsill 
77/187/KEE tal-14 ta’ Frar 1977 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri f'dak li 
għandu x'jaqsam mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-ħaddiema f'każ ta' trasferiment ta' 
intrapriżi, negozji jew partijiet ta' negozji (aktar ’il quddiem imsejħa “Id-Direttiva")1. L-
iskadenza għat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali ġiet stabbilita fis-16 ta’ 
Frar 1979 jiġifieri kważi ħames snin qabel ir-riorganizzazzjoni tas-servizzi Irlandiżi tal-posta 
u tal-komunikazzjoni. Din id-Direttiva, kif emendata bid-Direttiva 98/50/KE2, riċentement 
ġiet kodifikata bid-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE3. Għalhekk, ta’ min isemmi li l-
osservazzjonijiet li ġejjin jirreferu għall-istatus quo ante legali għalkemm l-interpretazzjoni 
tad-Direttiva mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tibqa’ rilevanti skont id-Direttiva 2001/23/KE. 

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja semmiet f’diversi okkażjonijiet li l-iskop tad-Direttiva huwa li 
tiżgura, kemm jista’ jkun, li d-drittijiet tal-impjegati jkunu mħarsa f’każ li jinbidel min 
iħaddimhom, billi tippermetti li jaħdmu ma’ persuna ġdida bil-kundizzjonijiet li kien qabel 
magħhom min jagħmel it-trasferiment (min kien iħaddimhom).

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kienet diġà ddeċidiet fil-kawża C-343/98 Collino v. Telecom 
Italia SpA (Rec. 2000, p. I-6659) li d-Direttiva applikat għar-riorganizzazzjoni simili tas-
servizzi telefoniċi Taljani u rriżultat fit-twaqqif ta’ kumpanija tal-gvern minflok korp tal-
istat4. 

Barra minn hekk, fir-rigward tas-servizzi tal-posta u tat-telekomunikazzjoni, il-Qorti tal-
EFTA fis-sentenza tagħha tat-22 ta’ Marzu 2002 fil-kawża E-3/01 Alda Viggósdóttir v. 
Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), sostniet li l-bidla ta’ entità tal-istat f’kumpanija 
b'responabilità limitata kollha kemm hi f’idejn l-istat tista’ tikkostitwixxi trasferiment fi ħdan 
it-tifsira tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva5.
S’issa, madankollu, hija l-qorti nazzjonali, meta tikkunsidra l-fatti kollha rilevanti tal-każ, li 
għandha tiddeċiedi dwar l-eżistenza tat-trasferiment jew in-nuqqas tiegħu fi ħdan it-tifsira tad-
Direttiva.

Il-petizzjonant isostni li huwa kien impjegat bħala ħaddiem tal-gvern sal-1984. Madankollu, 
skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-ECJ, id-Direttiva tista’ tapplika biss għal persuni, li huma 
protetti fl-Istat Membru konċernat, bħala ħaddiema skont il-liġi nazzjonali tal-impjieg6. Din l-
interpretazzjoni kienet ikkonfermata wkoll mill-Qorti tal-EFTA fis-sentenza msemmija qabel. 
Ir-raġuni għal din l-interpretazzjoni hija l-fatt li d-Direttiva hija maħsuba biex tikseb 
armonizzazzjoni parzjali fil-qasam tal-liġi tal-impjieg, prinċipalment billi tiżgura li dak li  jiġi
trasferit (il-persuna l-ġdida li tħaddem) iżomm il-protezzjoni garantita lill-impjegati skont il-
liġi nazzjonali tal-impjieg7. Dik l-interpretazzjoni hija kkonfermata aktar bid-Direttiva 
2001/23/KE, li tiddikjara fl-Artikolu 2(1)(d) li għall-iskopijiet tad-Direttiva 2001/23/KE 
"impjegat" għandu jfisser kull persuna li, fl-Istat Membru kkonċernat, hija protetta bħala 
impjegata taħt il-liġi nazzjonali tal-impjieg. Għalhekk, f’każ li l-ħaddiema tal-gvern ikunu
suġġetti għal regoli tal-liġi pubblika aktar milli għal-liġi tal-impjieg, huma ma jkunux protetti 

                                               
1 ĠU L 61, 5.3.1977, p.26.
2 ĠU L 201, 17.7.1998, p. 88.
3 ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16.
4 Ara para. 41.
5 Ara para. 24.
6 Ara kawża C-343/98 Collino v. Telecom Italia SpA, para 36 u l-ġurisprudenza li ssir referenza għaliha fil-kawża.
7 Ara kawża E-3/01 Alda Viggósdóttir v. Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), para. 26.
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bid-Direttiva. 
Hija wkoll responsabilità tal-qorti nazzjonali li tivverifika l-istejtus tal-petizzjonant.

It-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni
Qabel ir-riorganizzazzjoni tas-servizzi tal-posta u tat-telekomunikazzjoni, il-petizzjonant kien 
membru fl-iskema tal-pensjonijiet tax-xjuħija għall-ħaddiema tal-gvern. Huwa jsostni li l-
pensjoni tiegħu kienet evalwata fuq bażi żbaljata, minħabba li huwa ma kienx akkreditat 
għall-kontribuzzjonijiet stabbiliti għall-ħaddiema tal-gvern.
F’każ li jiġi deċiż li kien hemm trasferiment fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva u li l-petizzjonant 
kien suġġett għal-liġi tal-impjieg u mhux għall-istejtus tal-liġi pubblika, id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva għandhom japplikaw, inklużi dawk li jirreferu għat-trasferiment awtomatiku tad-
drittijiet kuntrattwali eżistenti fid-data tat-trasferiment. 
L-ewwel nett, tajjeb li wieħed jinnota li minħabba l-fatt li d-Direttiva hija miżura ta’ 
armonizzazzjoni parzjali, hemm distinzjoni fundamentali bejn:

a) il-livell u l-kontenut tad-drittijiet eżistenti qabel it-trasferiment (drittijiet sostantivi), 
minħabba li dan huwa suġġett li jiġi ddeterminat biss f’livell nazzjonali mill-Istati 
Membri; u

b) ċ-ċirkostanzi li skonthom dawk id-drittijiet eżistenti minn qabel jiġu trasferiti (drittijiet 
ta’ trasferiment), minħabba li dan huwa suġġett li jiġi ddeterminat f'livell 
Komunitarju.  

L-armonizzazzjoni parzjali msemmija hawn fuq hija riflessa fl-Artikolu 3 tad-Direttiva.

Paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jistabilixxi regola ġenerali ta’ trasferiment awtomatiku ta’ 
drittijiet kuntrattwali eżistenti fid-data tat-trasferiment. Din id-dispożizzjoni tiddikjara dan li 
ġej: Id-drittijiet u l-obbliġi ta’ min jagħmel it-trasferiment ikkawżati minn kuntratt ta’ impjieg 
jew minn relazzjoni ta’ impjieg eżistenti fid-data tat-trasferiment għandhom, minħabba dan it-
trasferiment, jiġu trasferiti lil min lilu jsir it-trasferiment.
Madankollu, hemm eċċezzjoni għat-trasferiment awtomatiku ta’ drittijiet kuntrattwali 
f’paragrafu 3. 
Skont din id-dispożizzjoni l-paragrafi 1 u 3 m’ għandhomx japplikaw inkonnessjoni mad-
drittijiet tal-impjegati għall-benefiċċji tax-xjuħija, l-invalidità jew tas-superstiti taħt skemi ta’ 
pensjoni supplementari tal-kumpaniji jew ta’ bejn il-kumpaniji barra l-iskemi statutorji tas-
sigurtà soċjali fl-Istati Membri.
Kif il-Kummissjoni diġà qalet lill-kumitat fil-kunest tal-petizzjoni 379/2007, l-eċċezzjoni li 
saret f’rabta mad-drittijiet tal-impjegati għall-benefiċċji tax-xjuħija taħt skemi ta’ pensjoni 
supplimentari tal-kumpaniji jew ta’ bejn il-kumpaniji barra l-iskemi statutorji tas-sigurtà 
soċjali, ġejja mid-diversità kbira kemm fl-Istati Membri kif ukoll fosthom fi kwistjonijiet 
bħan-natura tal-iskemi ta’ pensjoni supplimentari, il-livelli ta’ kontribuzzjonijiet u benefiċċji, 
il-metodi ta’ finanzjament u s-setgħat li jemendaw jew itemmu, il-valutazzjoni ta’ drittijiet 
jew bemefiċċji li jingħataw, id-data tal-għoti tad-drittijiet legali u l-benefiċċji f’ 
kontibuzzjonijiet li jakkumulaw u l-firxa ta’ obbligi li jibqagħlu min jagħmel it-trasferiment.  
Ir-riżultat ta’ din il-kumplessità huwa li jkun hemm impatt differenti fuq l-Istati Membri 
minħabba li jkun meħtieġ it-trasferiment mhux biss tad-drittijiet tal-pensjoni akkumulata 
imma wkoll ta’ dispożizzjoni ta’ pensjoni futura fuq l-istess bażi jew fuq bażi kumparabbli 
bħal dik mogħtija minn min jitrasferixxi.
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Il-Kummissjoni semmiet ukoll li d-diskussjonijiet interistituzzjonali dwar il-proposta tal-
Kumissjoni għal Direttiva dwar it-titjib tat-trasferiment tad-drittijiet għal pensjoni 
supplimentari1 enfasizzat id-diffikultà li tinstab bażi komuni fost l-Istati Membri dwar il-
kwistjoni tat-trasferiment tad-drittijiet għal pensjoni supplimentari.

L-Irlanda ddeċidiet li r-Regolament 1980 li jimplimenta d-Direttiva ma japplikax, f’rabta 
mad-drittijiet tal-impjegati għall-benefiċċji tax-xjuħija, l-invalidità jew tas-superstiti taħt 
skemi ta’ pensjoni supplementari tal-kumpaniji jew ta’ bejn il-kumpaniji barra l-iskemi 
statutorji tas-sigurtà soċjali fl-Istati Membri2.

Minħabba li l-awtoritajiet nazzjonali, l-aktar il-qrati, huma f’pożizzjoni li janalizzaw l-isfond 
fattwali u legali kollu tal-każ, huma wkoll kompetenti biex jistabbilixxu l-effetti tal-bidla ta’ 
min iħaddem tal-1984 fuq id-drittijiet tal-petizzjonant skont l-iskema tal-Irlanda tal-pensjoni 
tax-xjuħija għall-ħaddiema mal-gvern.    

Konklużjoni
Abbażi tal-elementi t’hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax tikkonkludi li l-Irlanda implimentat 
id-Direttiva b’mod inkorrett. 
Huma l-awtoritajiet nazzjonali, l-aktar il-qrati li għandhom ikunu involuti biex jiddeċiedu 
dwar l-eżistenza tat-trasferiment jew in nuqqas tiegħu, l-istejtus tal-petizzjonant bħala 
ħaddiem tal-gvern u finalment l-effetti tal-bidla ta’ min iħaddem fuq id-drittijiet tal-
petizzjonant skont l-iskema tal-Irlanda tal-pensjoni tax-xjuħija  għall-ħaddiema tal-gvern  li 
kien hemm fl-1984. Dawn l-awtoritajiet huma f’pożizzjoni li janalizzaw l-isfond fattwali u 
legali kollu tal-każ. Għalhekk, il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-petizzjonant biex jagħmel użu 
mill-mezzi disponibbli ta’ kumpens f’livell nazzjonali. 

                                               
1 COM (2005) 507 finali 
2 Ara r-rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsil dwar il-progress fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-Direttiva SEC(92) 857 
finali, p.39. Ir-rapport jirreferi għall-Artikolu 4(2) tar-Regolament 1980 li jimplimenta d-Direttiva.


