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Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.9.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0089/2009, imressqa minn Thomas Hickmann, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem il-kumitat tal-istaff fl-Iskola Ewropea f’Culham, flimkien 
ma’ 61 firma oħra, dwar kundizzjonijiet ta’ ħlas fl-Iskola Ewropea f’Culham

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant juri li l-ħlas tal-għalliema fl-Iskola Ewropea f’Culham mhux approporzjon 
mal-ispejjeż għall-għajxien. Jisħaq li l-ispejjeż għall-għajxien f’Culham jinsabu fl-istess livell 
bħal dawk f’Londra iżda l-koeffiċjent applikat u li jrid jitħallas f’Culham huwa inqas minn 
dak li jintuża għall-impjegati tal-UE f’Londra. Jgħid ukoll li l-Eurostat m’għamlitx dmirha 
għax ma investigatx it-tendenza fl-ispejjeż għall-għajxien u l-poter tal-akkwist f’Culham mill-
2000, u li l-Kummissjoni użat Londra bħala bażi biex teżamina l-ħlas tal-impjegati CEPOL 
(L-Akkademja Ewropea tal-Pulizija) qrib Bramshill. Minħabba li l-petizzjonant iqis li l-
għalliema fl-Iskola Ewropea f’Culham huma vittmi ta’ diskriminazzjoni, huwa jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jittratta din il-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant juri li l-ħlas tal-għalliema fl-Iskola Ewropea f’Culham mhux approporzjon 
mal-ispejjeż għall-għajxien. Jisħaq li l-ispejjeż għall-għajxien f’Culham jinsabu fl-istess livell 
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bħal dawk f’Londra iżda l-koeffiċjent applikat u li jrid jitħallas f’Culham huwa inqas minn 
dak li jintuża għall-impjegati tal-UE f’Londra. 

Jgħid ukoll li l-Eurostat m’għamlitx dmirha għax ma investigatx it-tendenza fl-ispejjeż għall-
għajxien u l-poter tal-akkwist f’Culham mill-2000, u li l-Kummissjoni użat Londra bħala bażi 
biex teżamina l-ħlas tal-impjegati mas-CEPOL (L-Akkademja Ewropea tal-Pulizija) qrib 
Bramshill 

Minħabba li l-petizzjonant iqis li l-għalliema fl-Iskola Ewropea f’Culham huma vittmi ta’
diskriminazzjoni, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jittratta din il-kwistjoni.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Skont Artikolu 47 tar-Regolament tal-Membri tal-Persunal (staff) Sekondat tal-Iskejjel 
Ewropej:1

Ir-rimunerazzjoni ta’ membru tal-persunal se tiġi espressa f’ewro. Ir- rimunerazzjoni f’każ ta’ 
frazzjoni ta’ ewro ċenteżmu tiżdied b’ċenteżmu.

Dan se jitħallas lill-membru tal-persunal fil-post u fil-munita tal-pajjiż fejn dan iwettaq id-
dmirijiet tiegħu. Ir-rimunerazzjoni mħallsa f’munita li mhijiex l-ewro se tiġi kalkolata fuq il-
bażi tar-RATA TAL-KAMBJU applikata għar-rimunerazzjoni ta’ uffiċjali tal-Komunitajiet 
Ewropej.

Rimunerazzjoni ta’ membru tal-persunal se tiġi PPEŻATA b’rata li tkun iktar, inqas jew 
ugwali għal 100%, kif stipolat u aġġustat għall-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej. L-ammonti 
stipolati f’dawn ir-Regolamenti jikkorrispondu għal 100%.

Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal ta’ Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jistipola li:

Rimunerazzjoni ta’ uffiċjal espressa f’ewro, wara li jkun sar it-tnaqqis obbligatorju stipolat 
fir-Regolamenti tal-Persunal jew fi kwalunkwe regolament implimentattiv, se tiġi ppeżata 
b’rata li tkun iktar, inqas jew ugwali għal 100% skont kif ikunu l-kundizzjonijiet tal-għajxien 
fid-diversi postijiet ta’ impjieg.

Dan l-ippeżar se jiġi adottat mill-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata dwar proposta 
mill-Kummissjoni kif jinsab stipolat fl-ewwel inċiż tat-tieni sottoparagrafu ta’ Artikolu 148(2) 
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea u Artikolu 118(2) tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika. L-ippeżar applikabbli għar-
rimunerazzjoni ta’ uffiċjali impjegati f’karigi proviżorji tal-Komunitajiet se jkun ekwivalenti
għal 100% mill-1 ta’ Jannar 1962.

L-għalliema tal-Iskola Ewropea la huma uffiċjali u lanqas huma aġenti oħra tal-Komunitajiet 
Ewropej. Għalhekk, ma jistgħux jikkwotaw dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal
għas-sitwazzjoni tagħhom. L-ippeżar huwa kkalkolat biss għal uffiċjali u impjegati oħra tal-
Komunitajiet u hija deċiżjoni tal-Iskejjel Ewropej li japplikawh bl-istess mod għall-għalliema. 

                                               
1 Ara l-Anness.
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L-ippeżar huwa kkalkolat mill-Eurostat u adottat kull sena mill-Kunsill li jaġixxi fuq proposta 
tal-Kummissjoni. Il-Eurostat, f’konformità ma’ Artikolu 1(3) ta’ Anness XI tar-Regolamenti 
tal-Persunal, jagħmel stħarriġ dirett li jirrigwarda uffiċjali u impjegati oħra f’għadd ta’
postijiet ta’ impjieg. Dan l-istħarriġ ma jsirx fost l-għalliema tal-Iskejjel Ewropej, minħabba li 
dawn mhumiex impjegati Ewropej taċ-ċivil. 

F’postijiet ta’ impjieg li għandhom popolazzjonijiet żgħar jew mobbli mhuwiex possibbli li 
jsir Stħarriġ dwar il-Baġit tal-Familja minħabba li dan għandu bżonn ċertu numru minimu ta’
persunal li jipparteċipa biex ikun hemm riżultati li jkunu statistikament aċċettabbli. Għal tali 
postijiet ta’ impjieg il-grupp ta’ ħidma ta’ Artikolu  641 qabel li juża d-Dejta Kollettiva 
Ewropea (European Pool), li tagħmel il-komputazzjoni tal-ippeżar possibbli mingħajr ma 
jitnaqqas il-kwalità tiegħu. Din it-teknika ġiet applikata wkoll għal postijiet oħra ta’ impjieg 
b’numru simili ta’ persunal.

Fir-rigward tal-ippeżar li jvarja għal Culham u Bramshill, għal kull post tax-xogħol li ma 
jkollux peżar speċifiku, japplika l-ippeżar li jintuża fil-belt kapitali, f’dan il-każ dak li jintuża 
għal Londra. Għalhekk, m’għandux isir paragun bejn Culham u Bramshill (li japplika l-
ippeżar għal Londra) minflok ma’ Londra stess. Jekk jiġi introdott peżar speċifiku għal 
Bramshill, hemm probabilità kbira li dan ikun simili għal dak f’Culham.

Id-differenzi prinċipali bejn l-ippeżar ikkalkolat għal Londra kif ukoll dak ikkalkolat għal 
Culham jistgħu jiġu attribwitti kemm għall-użu ta’ stħarriġ speċifiku dwar il-prezz tal-kera 
f’kull post2 li konsegwentement jaffettwa l-proporzjon tal-prezz fir-rigward ta’ Brussell, u 
kemm għall-istruttura tal-ispiża differenti ta’ konsum li tapplika għall-ippeżar tal-paritajiet 
għas-sett sħiħ ta’ 80 intestatura bażika meta jsir l-ippeżar totali.3

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tqis li s-sitwazzjoni f’Culham tikkonforma kemm mad-dispożizzjonijiet 
statutorji għall-Membri tal-Persunal Sekondat tal-Iskejjel Ewropej kif ukoll mal-prinċipji ta’
nondiskriminazzjoni u tat-trattament ugwali. Aktar minn hekk, l-ippeżar ta’ Culham jirrifletti 
l-ispejjeż għall-għajxien ta’ dak l-post ta’ impjieg.

                                               
1 Artikolu 13 ta' Anness XI “Regoli biex ikunu implimentati l-Artikoli 64 u 65 tar-Regolamenti tal-Persunal” tar-
Regolamenti tal-Persunal jistipola li: “Mill-anqas darba fis-sena u mhux aktar tard minn Settembru, il-Eurostat 
għandha tlaqqa’ grupp tal-ħidma magħmul minn esperti mill-awtoritajiet xierqa fl-Istati Membri li jkun magħruf 
bħala "il-Grupp tal-Ħidma fuq l-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal”. F’din il-laqgħa, il-metodoloġija 
statistika u l-implimentazzjoni tagħha dwar l-istabbiliment tal-Indiċi Internazzjonali ta’ Brussell u l-paritajiet 
ekonomiċi, għandhom ikunu eżaminati.
2   L-iktar stħarriġ reċenti dwar il-kera sar f'Marzu 2008.
3   L-iktar Stħarriġ dwar il-Baġit tal-Familja reċenti fost l-uffiċjali tal-UE li jirrisiedu f’Londra ġie organizzat fl-
2003; l-istruttura tad-Dejta Kollettiva Ewropea ġiet aġġornata l-aħħar fl-2006;


