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Suġġett: Petizzjoni 1367/2012, imressqa minn Alejandro Laguna Martín-Meldaña, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, f’isem il-Plataforma Sindical de Empleados Públicos 
de España, b’21 firma, dwar il-miżuri ta’ awsterità imposti fuq l-uffiċjali 
ċivili fi Spanja.

Petizzjoni 1929/2012, imressqa minn Marrahí Escribà Marrahí, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar il-miżuri ta’ awsterità imposti fuq l-uffiċjali 
ċivili fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni 1367/2012 

Il-petizzjonanti, li jirrappreżentaw 21 trejdunjin differenti tal-uffiċjali ċivili fi Spanja, 
jiddenunzjaw il-miżuri ta’ awsterità imposti bħala riżultat tal-kriżi ekonomika. Riċentement 
f’Lulju tal-2012, id-Digriet Irjali 20/2012 tat-13 ta’ Lulju żied it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud 
fuq firxa wiesa’ ta’ prodotti u servizzi, u naqqas il-finanzjament u l-benefiċċji għal firxa 
wiesa’ ta’ programmi u għal settur kbir tal-popolazzjoni, notevolment dawk mingħajr impjieg. 
Id-digriet affetwa serjament ukoll lill-uffiċjali ċivili billi naqqsilhom is-salarji u l-benefiċċji 
tagħhom u billi mmodifika jew issospenda r-regolamenti eżistenti u l-ftehimiet innegozjati 
b’mod kollettiv. Il-petizzjonanti jiddenunzjaw li firxa ta’ leġiżlazzjoni u ġurisprudenza 
Spanjola qiegħda tiġi miksura. Fir-rigward tat-testi Ewropej, il-petizzjonanti jindikaw il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li tafferma mill-ġdid il-prinċipju ta’ 
nondiskriminazzjoni, id-dritt tal-ħaddiema għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni fi ħdan l-
impriża, u d-dritt ta’ negozjar u t-teħid ta’ azzjoni b’mod kollettiv. B’mod simili, il-
petizzjonanti jfakkru l-Karta Komunitarja tad-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema, 
adottata fl-1989, u fl-aħħarnett jindikaw ukoll id-Deċiżjoni 2000/750/KE li tistabbilixxi 
programm ta’ azzjoni Komunitarja sabiex tikkumbatti d-diskriminazzjoni u d-
Deċiżjoni 1672/2006/KE li tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-Impjiegi u għas-
Solidarjetà Soċjali - Progress.
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Sommarju tal-petizzjoni 1929/2012

Il-petizzjonant jiddenunzja li l-Liġi ta’ Digriet Irjali ta’ Spanja 20/2012 tat-13 ta’ Lulju tikser 
il-prinċipji tal-ugwaljanza u nondiskriminazzjoni stabbiliti fil-Kostituzzjoni Spanjola. Id-
digriet affettwa serjament ukoll lill-uffiċjali ċivili billi naqqsilhom is-salarji u l-benefiċċji 
tagħhom u billi mmodifika jew issospenda r-regolamenti eżistenti u l-ftehimiet innegozjati 
b’mod kollettiv.  

2. Ammissibiltà

1367/2012: Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Frar 2012.
1929/2012: Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Lulju 2012.
Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Il-petizzjonanti jikkritikaw, fid-dawl tal-liġi nazzjonali li tinkludi l-Kostituzzjoni u l-liġi tal-
UE, diversi dispożizzjonijiet legali li ġew adottati riċentement fi Spanja. Peress li l-
Kummissjoni m’għandhiex il-kompetenza li teżamina l-konformità ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet mal-liġi nazzjonali jew il-liġi internazzjonali1, se tillimita ruħha u 
tivvalutahom fid-dawl tal-liġi applikabbli tal-UE.

Fir-rigward tal-allegat ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea:
Atti Spanjoli riċenti, b’mod partikolari l-Liġi ta’ Digriet Irjali 20/2012, introduċew numru ta’ 
bidliet għall-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-uffiċjali ċivili Spanjoli, b’mod partikolari: 1) 
regolazzjoni tal-pagi tal-uffiċjali ċivili; soppressjoni ta’ pagamenti speċjali (b’mod partikolari 
għall-Milied 2012); modifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali relatati mal-jiem addizzjonali 
off u l-liv, u 2) sospensjoni ġenerali tal-ftehimiet relatati mal-persunal tas-settur pubbliku. 
Huwa allegat li dawn il-bidliet jikkostitwixxu ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
UE (b’mod partikolari l-Artikoli 20, 21, 27 u 28 tagħha).

Fir-rigward tal-Artikoli 20 u 21 tal-Karta tal-UE:

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda setgħa ġenerali li tintervjeni 
f’każijiet ta’ allegat ksur tad-drittijiet fundamentali. Tista’ tagħmel dan biss jekk tkun involuta 
kwistjoni relatata mal-liġi tal-Unjoni Ewropea.  

Għaldaqstant filwaqt li l-Artikolu 6(1) tat-TUE jistipola li “l-Unjoni tirrikonoxxi d-drittijiet, 
il-libertajiet u l-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
tas-7 ta’  Diċembru 2000, kif adattata fit-12 ta’ Diċembru 2007 ġo Strasburgu, li għandha 
jkollha l-istess valur legali bħat-Trattati”, dan jistipola wkoll fit-tieni subparagrafu tiegħu li 
“id-dispożizzjonijiet ta’ din il-Karta m’għandhom bl-ebda mod jestendu l-kompetenzi tal-
                                               
1 B’mod partikolari, il-Karta Soċjali Ewropea konkluża fil-qafas tal-Kunsill tal-Ewropa.
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Unjoni kif definiti mit-Trattati”.

Barra minn hekk, l-Artikolu 51 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE jistipola li d-
dispożizzjonijiet ta’ din il-Karta huma intiżi għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni u għall-Istati 
Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni. 

Il-petizzjoni tikkonċerna azzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali Spanjoli (u mhux azzjonijiet 
tal-istituzzjonijiet tal-UE): Għaldaqstant, il-Karta tal-UE tista’ tapplika biss jekk dawn l-
azzjonijiet jikkostitwixxu l-applikazzjoni ta’ liġijiet tal-UE. 

Iżda dan ma jidhirx li huwa l-każ. Fil-preżent, billi l-Artikolu 153(5) tat-TFUE jistipola li d-
dispożizzjonijiet tiegħu ma japplikawx għall-paga, lanqas ma teżisti liġi tal-UE fil-qasam tal-
liġi tax-xogħol li tirregola l-paga. Lanqas m’hemm liġi tal-UE li tirregola l-jiem off għal
okkażjonijiet partikolari u/jew jiem addizzjonali off għal raġunijiet ta’ anzjanità. Barra minn 
hekk, m’hemm l-ebda liġi speċifika tal-UE li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni bejn uffiċjali 
ċivili, fuq naħa waħda, u persuni oħra li jaħdmu fis-settur pubbliku mingħajr ma jkollhom l-
istatus ta’ uffiċjali ċivili (empleados publicos ebda functionarios) jew ħaddiema oħra fis-settur 
privat, fuq in-naħa l-oħra.  

Jidher, għalhekk, li l-kwistjonijiet t’hawn fuq għandhom jiġu riżolti skont il-liġi nazzjonali 
pjuttost milli l-liġi tal-UE. Huma l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, inkluża il-Qorti 
Kostituzzjonali, li jiddeċiedu dwar il-legalità tagħhom fid-dawl tal-liġi nazzjonali jew 
kwalunkwe konvenzjoni internazzjonali applikabbli ratifikata minn Spanja.

Fl-aħħar nett, għandu jiġi indikat li d-Deċiżjonijiet 2000/750/KE u 1672/2006/KE 
jikkonċernaw rispettivament l-istabbiliment ta’ programm ta’ azzjoni Komunitarja li 
tikkumbatti d-diskriminazzjoni u programm Komunitarju għall-Impjiegi u s-Solidarjetà 
Soċjali (Progress) u għalhekk, ma jidhrux pertinenti fir-rigward tal-fatti stabbiliti fil-każ 
preżenti.

Fir-rigward tal-Artikoli 27 u 28 tal-Karta tal-UE:
L-Artikolu 27 tal-Karta ġie kkonkretizzat fil-liġi tal-UE permezz tad-Direttiva 2002/14/KE1 li 
tipprovdi għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni tar-rappreżentanti tal-impjegati fl-impriżi2

u/jew fl-istabbilimenti3. Tali informazzjoni u konsultazzjoni jkopru, fost oħrajn, deċiżjonijiet 
li aktarx iwasslu għal tibdil sostanzjali fl-organizzazzjoni tax-xogħol jew fir-relazzjonijiet 
kontrattwali4. 

Madankollu, skont l-Artikoli 2 u 3, id-Direttiva 2002/14/KE ma tkoprix l-amministrazzjoni 
pubblika5 jew l-uffiċjali pubbliċi6. 

L-Artikolu 28 tal-Karta jipprovdi li skont il-liġi tal-Unjoni u l-liġijiet u l-prattiċi nazzjonali, il-
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:EN:HTML
2 Ara d-definizzjoni ta’ ‘impriża’ fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva.
3 Ara d-definizzjoni ta’ ‘stabbiliment’ fl-Artikolu 2(b) tad-Direttiva.
4 Ara l-Artikolu 4(2)(c) tad-Direttiva.
5 B’kuntrast għall-impriżi pubbliċi li huma koperti.
6 Ara d-definizzjoni ta’ ‘impjegat’ fl-Artikolu 2(d) tad-Direttiva.
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ħaddiema għandhom id-dritt li jinnegozjaw u jikkonkludu ftehimiet kollettivi (id-dritt ta’ 
negozjar kollettiv).  Madankollu, m’hemm l-ebda att speċifiku tal-UE fil-qasam tal-liġi tax-
xogħol li jipprojbixxi l-liġijiet nazzjonali milli jintroduċu bidliet f’dispożizzjonijiet jew 
prattiki applikati qabel skont ftehimiet kollettivi.  

Jidher, għalhekk, li s-sospensjoni ġenerali tal-ftehimiet kollettivi dwar il-persunal tas-settur 
pubbliku, fejn dawn il-ftehimiet jinkludu klawsoli li huma f’kunflitt ma’ dispożizzjonijiet 
legali, taqa’ fil-kompetenza ta’ liġi nazzjonali pjuttost milli dik tal-UE. Huma għaldaqstant l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, inkluża il-Qorti Kostituzzjonali, li jiddeċiedu dwar il-
legalità tagħhom fid-dawl tal-Kostituzzjoni jew konvenzjonijiet internazzjonali ratifikati minn 
Spanja.

Konklużjoni 

Il-liġi tal-UE ma tidhirx li nkisret f’dan il-każ. Għalhekk, f’din l-okkażjoni, il-Kummissjoni 
m’għandhiex is-setgħa tintervjeni f’isem il-petizzjonanti.


