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Suġġett: Petizzjoni 0331/2010 imressqa minn Ignacio Ruipérez Arregui, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar is-sitwazzjoni tal-kontrolluri tat-traffiku tal-
ajru fi Spanja 

Petizzjoni 0651/2010 imressqa minn Juan María García Gil, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem l-Unjoni tal-Kontrolluri tat-Traffiku tal-
Ajru, dwar is-sitwazzjoni tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni 0331/2010

Il-petizzjonant, li huwa kontrollur tat-traffiku tal-ajru u membru tal-Unjoni Spanjola tal-
Kontrolluri tat-Traffiku tal-Ajru, jindika li, wara tilwima industrijali, il-Ministeru għax-
Xogħlijiet Pubbliċi u l-AENA, il-korp pubbliku responsabbli għall-ajruporti Spanjoli u l-
avjazzjoni, talbu lill-Gvern biex ifassal Digriet Rjali (1/2010) li jħassar id-drittijiet miksuba 
bis-saħħa tan-negozjar kollettiv u jimponi tnaqqis fil-paga. Il-petizzjonant jargumenta li l-
promulgazzjoni ta’ Digriet Rjali għat-tħassir tad-drittijiet miksuba hija antikostituzzjonali u 
tikkostitwixxi ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar ir-relazzjonijiet industrijali.

Sommarju tal-petizzjoni 0651/2010

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar is-sitwazzjoni li nħolqot mid-deċiżjoni unilaterali dwar l-
irtirar min-negozjati mar-rappreżentanti tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru, li l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol tagħhom inbidlu mal-adozzjoni, mill-Gvern Spanjol, tad-Digriet Liġi Rjali 1/2010, 
ikkonfermat mil-Liġi 9/2010 tal-14 ta’ April. Il-petizzjonant jargumenta li dan huwa ksur tad-
drittijiet tat-trejdjunjin u d-drittijiet fuq il-post tax-xogħol, bla dubju tentattiv biex ma 
tingħatax daqshekk importanza lid-dritt għan-negozjati u lill-azzjoni kollettiva u għalhekk 
ksur tal-libertà ta’ assoċjazzjoni, liema dritt huwa rikonoxxut taħt il-Karta tal-UE tad-Drittijiet 
Fundamentali.
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2. Ammissibilità

0331/2010: Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Lulju 2010.
0651/2010: Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna 
biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 331/2010, li tikkonċerna wkoll il-
petizzjoni 651/2010 u li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

Il-petizzjonant, li huwa kontrollur tat-traffiku tal-ajru u membru tal-Unjoni Spanjola tal-
Kontrolluri tat-Traffiku tal-Ajru, jindika li, wara tilwima industrijali, il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali reċenti (id-Digriet Rjali 1/2010 tal-5 ta’ Frar 2010 u l-Liġi 9/2010 tal-14 ta’ April 
2010) b’mod unilaterali introduċiet għadd ta’ tibdiliet fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru li qabel kienu japplikaw skont ftehima kollettiva tal-
1989 (l-Ewwel Ftehima Kollettiva Professjonali tal-Kontrolluri tat-Traffiku tal-Ajru).  Il-
petizzjonant jipprovdi lista tat-tibdiliet, li huwa jqishom deterjorament gravi meta mqabblin 
mal-kundizzjonijiet miftiehma kollettivament ta’ qabel. Essenzjalment huwa qed jilmenta li l-
introduzzjoni ta’ dawn it-tibdiliet tikkostitwixxi ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
UE (Artikolu 5.2. kontra x-xogħol forzat u Artikolu 28 dwar id-dritt ta’ negozjar u ta’ azzjoni 
kollettiva) kif ukoll tar-Regolament (KE) Nru 2096/2005 tal-20 ta’ Diċembru 2005 li 
jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru (ir-
Regolament tas-“Sema Uniku Ewropew”). 

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), il-Kummissjoni Ewropea ma għandha l-ebda setgħat ġenerali biex tintervjeni 
f’każijiet ta’ allegat ksur ta’ drittijiet fundamentali. Tista’ tagħmel dan biss jekk tqum 
kwistjoni li tinvolvi l-liġi tal-Unjoni Ewropea.  B’hekk, l-Artikolu 51 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE jistipola li d-dispo¿izzjonijiet tagħha huma inti¿i għall-istituzzjonijiet u 
għall-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni.

Il-petizzjoni tikkonċerna azzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali Spanjoli: għaldaqstant, il-Karta 
tista’ tapplika biss jekk dawn l-azzjonijiet jikkostitwixxu applikazzjoni ta’ liġijiet tal-UE. 

Iżda dan ma jidhirx li huwa l-każ. Bħalissa ma teżistix liġi tal-UE li tipprojbixxi li l-liġijiet 
nazzjonali jintroduċu tibdiliet fir-rigward ta’ prattiki applikati preċedentement fil-qafas ta’ 
ftehimiet kollettivi. Jidher li t-tibdiliet imsemmija mill-petizzjonant ma jmorrux kontra l-
istandards minimi imposti mid-Direttivi rilevanti tal-UE dwar ix-xogħol: pereżempju, il-
limitu l-ġdid ta’ 1750 siegħa fis-sena għall-ħin tax-xogħol huwa ekwivalenti għal madwar 
36.4 siegħa fil-ġimgħa skont id-Direttiva 2003/88/KE (id-Direttiva tal-Ħinijiet tax-Xogħol) 
filwaqt li l-limitu massimu għall-ħin medju tax-xogħol ta’ kull ġimgħa (inkluża kwalunkwe 
sahra) huwa ta’ 48 siegħa skont din id-Direttiva.   U billi l-Artikolu 153(5) tat-TFUE jistipola 
li d-dispożizzjonijiet tagħha ma japplikawx għall-paga, lanqas ma teżisti liġi tal-UE fil-qasam 
tal-liġi tax-xogħol li tirregola l-paga.
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Il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant għandhom jissolvew fil-qafas tal-liġi nazzjonali u 
mhux ta’ dik tal-UE. Fil-fatt, jidher li diġà saru proċedimenti quddiem il-qrati nazzjonali 
Spanjoli dwar dan is-suġġett.

Il-petizzjonant jargumenta li d-Digriet Rjali jikser ir-Regolament (KE) Nru 2096/2005: din il-
kwistjoni ġiet analizzata wkoll, u jidher li skont dan ir-Regolament, ir-rekwi¿iti relatati mar-
ri¿orsi umani tal-fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru (Anness I § 5) huma indirizzati 
b’mod separat mir-rekwi¿iti tas-sikurezza (Anness II § 3.2), u bi prinċipju mhumiex suġġetti 
għal valutazzjoni tar-riskju u obbligi ta’ taffija. 

Skont dan ir-Regolament, f’kull każ hija r-responsabilità tal-awtorità superviżorja nazzjonali 
Spanjola, u mhux tal-Kummissjoni, li teżamina l-konformità tal-fornituri ta’ servizzi ta’ 
navigazzjoni bl-ajru stabbiliti fi Spanja ma’ dan l-obbligu u li tieħu miżuri adegwati fil-każ ta’ 
nuqqas min-naħa tagħhom.  F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet lil Spanja l-
informazzjoni inkluża fil-petizzjoni.

Barra minn hekk, fi Frar 2010, kontrollur tat-traffiku tal-ajru Spanjol ressaq quddiem il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja talba għal proċedura sommarja dwar nuqqas ta’ azzjoni min-naħa tal-
Kummissjoni Ewropea u tal-Parlament Ewropew fir-rigward tad-Digriet Rjali Spanjol (Kawża 
T-61/10 Victoria Sanchez v il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni). Fit-30 ta’ Ġunju 2010, 
il-Qorti rrifjutat it-talba abbażi tal-kunsiderazzjoni li l-kwistjoni taqa’ fil-kompetenza 
nazzjonali.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Petizzjonijiet 331/2010 u 651/2010 
L-awtur tal-petizzjoni 651/2010 għandu jiġi referut għar-risposta li diġà ngħatat mill-
Kummissjoni dwar il-petizzjoni 331/2010, billi ż-żewġ petizzjonijiet jikkonċernaw l-istess 
suġġett.
Wara l-ewwel komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 331/2010, il-petizzjonant 
issottometta għadd ta’ punti komplementari li jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej: 
Il-petizzjonant jilmenta dwar allegat ksur talArtikoli 151 u 153 tat-TFUE u tal-Artikoli 20, 21 
u 31 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Huwa jargumenta wkoll li l-Artikoli 5 (3) u 
156 tat-TFUE flimkien mal-Artikolu 17 tat-TUE mhux qed jiġu rispettati. Barra minn hekk, 
il-petizzjonant jallega ksur tal-leġiżlazzjoni sekondarja tal-UE li ġejja: ir-Regolament Nru 
216/2008; ir-Regolament Nru 2096/2005; l-Artikolu 17.3 tad-Direttiva 2003/88/KE; il-
Premessi 7 u 23 tad-Direttiva 2002/14/KE; l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2000/78/KE; il-klawżola 
8.3 tad-Direttiva 1999/70/KE.

Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel il-kummenti li ġejjin fir-rigward tal-punti l-ġodda mqajma 
mill-petizzjonant:
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i) Kif indikat fil-komunikazzjoni preċedenti, skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-Kummissjoni ma għandha l-
ebda setgħat ġenerali biex tintervjeni f’każijiet ta’ allegat ksur ta’ drittijiet fundamentali.  
Tista’ tagħmel dan biss jekk tqum kwistjoni li tinvolvi l-liġi tal-Unjoni Ewropea1.

Il-petizzjoni tikkonċerna azzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali Spanjoli (u mhux azzjonijiet 
tal-istituzzjonijiet tal-UE): għaldaqstant, il-Karta tista’ tapplika biss jekk dawn l-azzjonijiet 
jimplimentaw il-leġiżlazzjoni tal-UE. Iżda dan ma jidhirx li huwa l-każ.
Bħalissa ma teżistix liġi tal-UE li tipprojbixxi li l-liġijiet nazzjonali jintroduċu tibdiliet fir-
rigward ta’ prattiki applikati preċedentement fi ftehimiet kollettivi. Barra minn hekk, l-
Artikoli 151 u 153 tat-TFUE ma jistgħux iservu ta’ bażi legali għall-proċeduri ta’ ksur, 
minħabba n-natura programmatika tagħhom (l-ewwel wieħed jistipola l-objettivi u t-tieni 
wieħed l-oqsma tal-politika soċjali fuq livell tal-UE).
Filwaqt li l-petizzjonant jikkwota għadd ta’ dispożizzjonijiet addizzjonali tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-UE (fosthom l-Artikoli 20, 21 u 31), dan ma jindikax liema liġijiet 
speċifiċi tal-UE huma implimentati permezz tal-att legali Spanjol li qed jiġi inkriminat.

ii) Barra minn hekk, il-petizzjonant jargumenta favur il-pożizzjoni tiegħu filwaqt li 
jikkwota għadd ta’ dispożizzjonijiet tal-liġi sekondarja tal-UE. B’mod partikolari, isemmi l-
Artikolu 17.3 tad-Direttiva 2003/88/KE. Dan l-Artikolu jippermetti derogi b’rabta mal-
applikazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet oħra tad-Direttiva 2003/88/KE. Il-Kummissjoni 
tfakkar li hija responsabilità tal-Istati Membri li jittrasponu (jew le) dan l-Artikolu (“derogi 
jistgħu jsiru minn...”). Għaldaqstant, huwa possibbli li l-Istati Membri jadottaw derogi. Jekk 
jagħmlu dan, huwa possibbli li jadottaw tali derogi permezz ta’ liġijiet, jiġifieri permezz ta’ 
mezzi li jmorru lil hinn minn ftehimiet kollettivi.
Fit-tieni lok, il-petizzjonant jikkwota għadd ta’ premessi (fosthom il-Premessi 7 u 23) tad-
Direttiva 2002/14/KE. Barra l-kwistjoni aktar ġenerali relatata mal-forza “li ma torbotx” tal-
premessi (għall-kuntrarju tal-artikoli ta’ Direttivi), għandu jiġi enfasizzat il-fatt li din id-
Direttiva tittratta biss dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tar-rappreżentanti tal-impjegati 
u mhux dwar in-negozjar kollettiv. 
Il-petizzjonant jikkwota wkoll l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2000/78/KE. Madankollu, din id-
Direttiva hija intiża li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjieg ibbażata fuq ċerti 
fatturi, bħar-reliġjon, it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali.  F’dan il-
każ m’hemm ebda indikazzjoni ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq tali fatturi.
Fl-aħħar nett, id-Direttiva 1999/70/KE (qed tiġi kkwotata l-klawżola 8.3) tittratta dwar non-
diskriminazzjoni u li jkun evitat l-abbuż relatat ma’ ħaddiema għal terminu fiss.  Għal darba 
oħra, ir-rilevanza ta’ din id-Direttiva għal dan il-każ mhix ippruvata.

iii) Rigward ir-Regolament Nru 216/2008 u r-Regolament Nru 2096/2005, jistgħu jsiru l-
kummenti li ġejjin:
Skont ir-Regolament (KE) Nru 2096/2005, f’kull każ hija r-responsabilità tal-awtorità 

                                               
1 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-
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 
wkoll biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni.



CM\857249MT.doc 5/5 PE450.810v02-00

MT

superviżorja nazzjonali Spanjola, u mhux tal-Kummissjoni, li teżamina l-konformità tal-
fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru stabbiliti fi Spanja ma’ dan l-obbligu u li tieħu 
miżuri adegwati fil-każ ta’ nuqqas min-naħa tagħhom.  
Rigward l-applikabilità tal-miżuri msemmija fl-Anness Vb tar-Regolament (KE) Nru 
216/2008 kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1108/2009, għandu jiġi nnutat li dawk il-
miżuri se jkunu applikabbli biss wara li jiġu adottati r-regoli implimentattivi korrispondenti 
sal-31 ta’ Diċembru 2012. 

Konklużjoni

Minkejja l-argumenti l-ġodda invokati mill-petizzjonant, il-Kummissjoni tibqa’ ssostni l-
pożizzjoni tagħha li l-kwistjonijiet imqajma fiż-żewġ petizzjonijiet għandhom jiġu ttrattati 
b’konformità mal-liġi nazzjonali.  Għaldaqstant, il-petizzjonanti qed jingħataw il-parir li 
jressqu l-ilmenti tagħhom quddiem l-awtoritajiet nazzjonali, inklużi l-qrati, fi Spanja.


