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Kummissjoni għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni numru 1218/2003, ippreżentata minn M. John Benson, ta’ nazzjonalità
Brittanika, rigward id-drittijiet għall-pensjoni tal-ħaddiema rtirati mill-kumpanija 
Allied Steel & Wire Company f’Cardiff

1. Sommarju tal-Petizzjoni

Il-fond tal-pensjoni tqiegħed taħt tutela wara l-għeluq tiegħu, f’Lulju 2002, wara l-falliment 
tal-kumpanija Allied Steel & Wire Co. Ċerti membri tal-fond ħasbu illi kienu se jirċievu biss 
10% tal-pensjoni kompluta tagħhom. Dawk li ressqu l-petizzjoni ma jħossuhomx protetti mil-
liġi eżistenti, hekk kif inhi mwettqa mill-gvern Brittaniku. Huma jitolbu lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni Ewropea biex jieħdu ħsieb illi l-gvern tar-Renju Unit 
jimplimenta l-Artikolu 8 tad-Direttiva 80/987/KEE tal-Kunsill li għandu x’jaqsam mal-
leġiżlazzjonijiet ta’ l-Istati Membri relatati mal-protezzjoni tal-ħaddiema b’salarju f’każ ta’ 
falliment ta’ min iħaddem u li l-ħaddiema rtirati tal-kumpanija ASW ma jitilfux id-drittijiet 
tagħhom għall-pensjoni.

2. Ammisibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar id-19 ta’ April 2004. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tipprovdi 
ċerta informazzjoni (artikolu 192, paragrafu 4, tar-regolament).

3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, approvata nhar il-25 ta’ Jannar 2007.

"Id-Direttiva 80/987/KEE1 tieħu ħsieb il-protezzjoni tal-ħaddiema b’salarju f’każ ta’ falliment 
ta’ min iħaddem, b’mod partikolari sabiex tati garanzija ta’ ħlas tad-debiti li ma jkunux 
tħallsu lilhom (salarji, pensjonijiet u benefiċċji oħra). Il-qasam ta’ applikazzjoni tagħha ġie 
estiż u adattat skond id-Direttiva 2002/74/KE2 sabiex tkopri ugwalment kemm il-proċeduri ta’ 
falliment minbarra il-likwidazzjoni u sabiex tati garanzija ta’ sigurtà ġuridika f’każ ta’ 
falliment ta’ intrapriżi transnazzjonali. L-Artikolu 8 tad-Direttiva 80/987/KEE, mhux 
modifikat mid-Direttiva tas-sena 2002, jikkonċerna l-benefiċċji tax-xjuħija, li jinkludu l-

  
1 ĠU L 283 tat-28.10.1980, p. 23.
2 ĠU L 270 tat-8.10.2002, p. 10.
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benefiċċji ta’ min jibqa’ ħaj, a titolu ta’ skemi komplimentari ta’ kontinġenza professjonali 
jew inter-professjonali li teżisti barra mill-iskemi legali nazzjonali tas-sigurtà soċjali.

L-Istati Membri kollha jridu jaffaċċaw l-effetti soċjali u ekonomiċi tax-xjuħija tal-
popolazzjoni u għadd kbir minnhom taw bidu għal strateġiji ta’ riformi tas-sistemi ta’ 
pensjonijiet li jagħtu lok għal tkabbir notevoli tas-sistemi ta’ pensjonijiet professjonali u ta’ 
pensjonijiet oħra privati. Din l-evoluzzjoni irriżultat minn kuxjenza tat-tnaqqis ta’ rati ta’ 
sostituzzjoni fis-skemi legali li qiegħda tikber u tal-ħtieġa li jiġi prevenut l-għoli tal-ħajja tal-
pensjonanti. B’konsegwenza numru ta’ Stati Membri qegħdin japplikaw strateġiji mmirati 
biex ikabbru il-parti tas-sistemi tagħhom tal-pensjon 1 li hija ffinanzjata permezz ta’ 
kapitalizzazzjoni.

Jekk wieħed iqis illi dawn l-iskemi ta’ pensjoni professjonali qegħdin jimmultiplikaw u 
qegħdin iżidu fl-importanza fl-Istati Membri kollha ta’ l-UE, wieħed għandu jistenna illi r-
riskji ekonomiċi marbutin mal-funzjoni tagħhom se jiġu iżjed viżibbli u se jqajmu problemi 
mill-punt di vista tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema u tal-pensjonanti. Il-falliment ta’ 
min iħaddem huwa wieħed minn dawn ir-riskji u s-servizzi tal-Kummissjoni diġà rċevew 
numru kbir ta’ lmenti u petizzjonijet – fil-livell fejn tippreżenta ruħha din il-petizzjoni – li 
mhux qegħdin juru biss żieda fl-importanza konkreta tas-sitwazzjonijiet rilevati mill-Artikolu 
8 tad-Direttiva 80/987/KEE, imma jikxfu diverġenzi ta’ opinjonijiet konsiderevoli li 
jikkonċernaw l-obbligazzjonijiet konkreti illi l-Artikolu imsemmi jimponi fuq l-Istati Membri.

A segwitu ta’ din l-evoluzzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni raw illi huwa siewi l-fatt illi jkun 
hemm viżjoni globali, ċara u attwali tat-twettiq ta’ dan l-Artikolu fl-għaqda ta’ l-Istati Membri 
ta’ l-Unjoni imkabbra. Għal dan il-għan ħatru espert indipendenti biex jelabora studju dwar it-
traspożizzjoni ta’ l-Artikolu 8 fil-25 Stat Membru. Fuq il-bażi ta’ dan l-istudju iżda wkoll fuq 
il-bażi ta’ risposti għal kwestjonarju ddettaljat mibgħut lill-Istati Membri s-servizzi tal-
Kummissjoni iffinalizzaw proġett ta’ rapport indirizzat, għall-konsultazzjoni, lill-imsieħba
soċjali fuq livell Ewropew.

Fl-aħħar huwa importanti illi wieħed ifakkar illi l-‘High Court of Justice’ tar-Renju Unit ħadet 
tliet mistoqsijiet interlokutorji lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-komunitajiet Ewropej (Każ Ċ-278/05 
bejn - Carol Marylin Robins u John Burnett kontra is-Segretarjat ta’ l-Istat għax-Xogħol u l-
Pensjonijiet) dwar is-sens u l-iskop ta’ l-Artikolu 8 tad-Direttiva 80/987/KEE. Dawn il-
mistoqsijiet huma ta’ importanza partikolari billi se jagħtu ċ-ċans lill-Qorti tal-Ġustizzja 
tesprimi ruħha fuq dan l-artikolu għall-ewwel darba.

L-avukat ġenerali inkarigat minn dan il-każ ta l-konklużjonijiet tiegħu nhar it-13 ta’ Lulju 
2006.

Fl-osservazzjonijiet tiegħu lill-Qorti, huwa jikkonferma l-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar 
dan il-każ fuq żewġ punti. L-ewwel nett, l-Artikolu 8 ma jorbotx lill-Istati Membri li jagħtu 
garanzija ta’ protezzjoni ta’ l-interessi tal-ħaddiema permezz ta’ benefiċċji finanzjarji ta’ l-
Istat. Min-naħa l-oħra, l-Artikolu 8 jimponi lill-Istati Membri biex jistabilixxu kwadru 
ġuridiku ċar li jobbliga lil min iħaddem biex iżomm jew jistabilixxi mill-ġdid livell ta’ 

  
1 Ara r-rapport tal-Kumitat għall-affarijiet soċjali rigward is-sistemi ta’ pensjoni privata intitolata «Privately 
Managed Pension Provision», ta’ Frar 2005.
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finanzjament adegwat b’fini ta’ garanzija illi l-assi ta’ l-iskemi jkunu biżżejjed biex ikopru il-
garanzija kollha tal-pensjonijiet komplimentari, b’mod partikolari dawk illi jikkonċernaw il-
ħaddiema li qegħdin joqorbu għall-pensjoni u li għandhom numru ta’ snin ta’ servizz a 
benefiċċju taghħom, u fil-każ ta’ "skemi ta’ ekwilibriju ta’ nfiq".

Ta’ min wieħed jinnota illi l-avukat ġenerali donnu jagħti skop pjuttost vast lill-Artikolu 8 
billi hu jikkonsidra illi dan l-Artikolu "jassumi prinċipalment protezzjoni kompluta ta’ l-
interessi tal-ħaddiema fejn jidħlu d-drittijiet akwiżiti tagħhom jew fil-proċess ta’ 
akkwiżizzjoni tal-pensjoni ta’ l-irtirar komplimentari professjonali" u illi sitwazzjonijiet 
eċċezzjonali ħafna biss jistgħu jiġġustifikaw ir-restrizzjonijiet moderati ħafna. 

Minkejja dan, fil-konklużjonijiet tiegħu, l-avukat ġenerali ra illi ma kienx hemm biżżejjed 
elementi sodi li setgħu juru vjolazzjoni karatterizzata minn dritt komunitarju mingħand il-
gvern Brittaniku, dak illi ta lill-kwerelanti id-dritt għal kumpens dirett.

It-twaqqif ta’ CJCE huwa mistenni dalwaqt. Il-Kummissjoni se tieħu ħsieb illi tintegra r-
riżultati kif taħseb illi huwa meħtieġ u tippubblikahom fil-verżjoni finali tar-rapport tagħha.


