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Suġġett: Petizzjoni 1403/2012, imressqa minn K.V., ta’ ċittadinanza Belġjana, dwar is-
sensji kollettivi u d-dumping soċjali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li taħdem għal linja tal-ajru Ewropea b’piloti bbażati f’diversi pajjiżi 
Ewropej, tindika li ’l fuq minn 100 mill-540 pilota tagħha se jingħataw is-sensja bħala parti 
minn pjan ta’ razzjonalizzazzjoni. Dawk b’theddida immedjata li jitilfu l-impjieg tagħhom 
huma bbażati fi Franza, il-Belġju u erba’ pajjiżi oħra minħabba leġiżlazzjoni ġdida dwar il-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, li huma l-ogħla fi Franza u l-Belġju, fejn huma maħsuba 
l-ewwel sensji. Il-petizzjonanta tilmenta li dan jikkostitwixxi dumping soċjali u tixtieq tkun 
taf jekk din hix kompatibbli mal-leġiżlazzjoni tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni m’għandiex setgħat biex tinterferixxi f’deċiżjonijiet speċifiċi ta’ kumpanija 
dwar ristrutturazzjoni. 
Madankollu, l-impjegatur għandu jirrispetta l-obbligi tiegħu dwar l-informazzjoni u l-
konsultazzjoni tal-impjegati f’konformità mal-liġi tal-UE1. B’mod partikolari, id-
                                               
1 B’mod partikolari, id-Direttiva 2002/14/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-informazzjoni u l-
konsultazzjoni tal-impjegati fil-Komunità Ewropea, ĠU L 80, 23.3.2002, p. 29; id-Direttiva 98/59/KE dwar l-
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Direttiva 98/59/KE tipprovdi li, meta impjegatur ikun qed jikkontempla sensji kollettivi, 
għandu jikkonsulta lir-rappreżentanti tal-impjegati fi żmien tajjeb bl-iskop li jintlaħaq 
ftehim. Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom, mill-inqas, ikopru mezzi u miżuri li jevitaw 
sensji kollettivi jew tnaqqis tan-numru ta’ impjegati affettwati, u biex jittaffew il-
konsegwenzi billi jkun hemm rikors għal miżuri soċjali li jakkumpanjawhom immirati, 
inter alia, li jgħinu għall-impjieg jew it-taħriġ mill-ġdid tal-impjegati mingħajr xogħol.
Għandu jiġi nnutat li d-Direttiva 98/59/KE għandha l-għan li tipproteġi lill-impjegati fil-każ 
ta’ sensji kollettivi u li tiżgura kundizzjonijiet ekwi fost il-kumpaniji fis-suq intern.
Rigward il-punt tal-petizzjonanta dwar “leġiżlazzjoni ġdida dwar kontribuzzjoni għall-
assigurazzjoni soċjali”, mhux ċar jekk hix qiegħda tirreferi għal-leġiżlazzjoni Belġjana 
u/jew Franċiża, jew possibbilment għar-Regolament 465/2012 dwar il-koordinazzjoni ta’ 
sigurtà soċjali. S’issa ma ġie rrappurtat ebda impatt negattiv dwar ir-Regolament 465/2012.
B’mod aktar ġenerali, il-Kummissjoni tfakkar fl-azzjonijiet tagħha fil-qasam tar-
ristrutturazzjoni. Wara l-Green Paper1 tagħha ta’ Jannar 2012 u l-adozzjoni mill-Parlament 
Ewropew fil-15 ta’ Jannar 2013 tar-rapport Cercas2, il-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq 
Komunikazzjoni li tistabbilixxi Qafas ta’ Kwalità li se jfassal il-leġiżlazzjoni tal-UE u l-
inizjattivi rilevanti għar-ristrutturazzjoni u se tippreżenta l-aħjar prattiki f’dan il-qasam bil-
għan li r-ristrutturazzjoni tiġi antiċipata u ġestita aħjar b’mod responsabbli mil-lat soċjali.

Konklużjonijiet 

Wara li tqies dan ta’ hawn fuq, m’hemm ebda evidenza li l-azzjoni msemmija hawn fuq tal-
impjegatur tikser liġi tal-UE. Il-Kummissjoni tfakkar li huma l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, inklużi l-qrati, li jiżguraw li l-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttivi tal-
UE dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati tiġi applikata b’mod korrett u 
effettiv mill-impjegatur ikkonċernat, wara li jkunu tqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ. 

                                                                                                                                                  
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar redundancies kollettivi – ĠU L 225, 12.8.1998, p. 16; id-
Direttiva 2009/38/KE dwar l-istabbiliment ta’ Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-impriżi fuq 
skala Komunitarja u fil-gruppi tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta’ informazzjoni u ta’ 
konsultazzjoni tal-impjegati, ĠU L 122, tas-16.5.2009, p. 28.
1 Ara t-tweġibiet u s-sommarju taħt http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=en.

2 Ir-Riżoluzzjoni tal-15 ta’ Jannar 2013 dwar Informazzjoni lill-ħaddiema u konsultazzjoni tal-ħaddiema; 
antiċipazzjoni u ġestjoni tar-ristrutturazzjoni http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//MT


