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Suġġett: Petizzjoni 1153/2009, imressqa minn Gino Trevisanato, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar ksur possibbli, mil-leġiżlazzjoni Taljana, tad-Direttiva 
98/59/KE dwar redundancies kollettivi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li t-traspożizzjoni, mill-Italja, tad-Direttiva 98/59/KE dwar 
redundancies kollettivi tmur kontra l-istess Direttiva. Skont il-liġi Taljana, mhix obbligatorja 
l-inklużjoni tal-istaff maniġerjali fil-konsultazzjonijiet mat-trade unions qabel ir-redundancies 
kollettivi. Dan iħalli effetti negattivi fuq is-somma ta’ flus li tingħata fil-każijiet ta’ 
redundancy. Il-petizzjonant jitlob appoġġ mingħand l-istituzzjonijiet kollha tal-UE, bil-għan li 
l-leġiżlazzjoni Taljana ssir konformi mal-liġi Komunitarja fir-rigward tar-redundancies 
kollettivi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant jispjega li l-Liġi Taljana Nru 223/1991, li tittrasponi d-Direttiva 98/59/KE 
dwar redundancies kollettivi, ma tipproteġix il-kategoriji ta’ ħaddiema kollha stabbiliti mid-
Direttiva, b’mod partikolari lil dawk impjegati b’kuntratt maniġerjali. 

Skont il-petizzjonant, il-liġi Taljana tinkludi lid-diretturi (“dirigenti”) fil-kalkolu tal-forza tax-
xogħol tal-istabbiliment, iżda teskludihom mill-kalkolu tal-għadd tal-persuni mkeċċija mix-
xogħol. B’konsegwenza ta’ dan, wieħed jista’ jaħrab mill-applikazzjoni tar-regoli proċedurali 
billi jkeċċi, fost ħaddiema oħrajn, ċertu ammont ta’ diretturi, bir-riżultat li ma jintlaħaqx il-
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kworum biex jingħata bidu għall-proċedura.

Il-petizzjonant jara dan bħala kontradizzjoni mas-Sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
fil-kawża C-385/05 (CGT), fejn fir-rigward tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2002/14/KE dwar 
l-informazzjoni u l-konsultazzjoni, il-Qorti sostniet li dan jipprekludi “lil leġiżlazzjoni 
nazzjonali li teskludi, anki jekk b’mod temporanju, kategorija determinata ta’ ħaddiema mill-
kalkolu tan-numru ta’ ħaddiema impjegati skont din id-dispożizzjoni”.

Il-petizzjonant huwa wkoll tal-fehma li l-Istat Taljan wettaq żball billi ma ressaqx lill-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja l-kwistjoni ta’ kif għandu jiġi interpretat l-Artikolu 4(9) tal-Liġi Nru 
223/91, fil-kuntest ta’ rinviju għal deċiżjoni preliminari.

Il-problema oriġinali

Il-problema oriġinali kienet tirrigwarda żewġ kwistjonijiet differenti: waħda kienet relatata 
mat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni, fl-Italja, tad-Direttiva 98/59/KE dwar redundancies 
kollettivi. L-oħra kellha x’taqsam mal-aċċess għall-appell fi ħdan il-proċedura ġudizzjarja 
nazzjonali. 

- Il-petizzjonant kien qed jaħdem fl-I.B.M. Italia spa bħala direttur (kategorija tad-“dirigenti”) 
u tkeċċa b’konsegwenza ta’ redunancy kollettiva f’Novembru 1994. 

F’Jannar tal-2007, il-Qorti tal-Appell ta’ Milan ħadet deċiżjoni dwar il-każ tiegħu li skont l-
Artikolu 4(9) tal-Liġi Nru 223/1991, li flimkien mal-modifiki tagħha ttrasponiet id-Direttiva 
98/59/KE dwar redundancies kollettivi, il-kategorija tad-diretturi ma kinitx eliġibbli għall-
protezzjoni li tirriżulta mir-regoli proċedurali stipulati fil-Liġi Nru 223/1991. 

Għaldaqstant, il-petizzjonant osserva li kien hemm kontradizzjoni tal-leġiżlazzjoni ta’ 
traspożizzjoni Taljana mad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-kawża C-385/05 
(CGT) u mad-Direttiva 98/59/KE.

- Skont l-Artikolu 360 tal-Kodiċi Taljana tal-Proċedura Ċivili, sentenza tal-Qorti tal-Appell 
tista’ tkun irrikużata b’appell dwar applikazzjoni inkorretta tar-regoli tal-liġi. Skont l-Artikolu 
365 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, l-appell imressaq lill-Qorti Suprema, biex ikun 
ammissibbli, għandu jkun iffirmat minn avukat irreġistrat. 

Il-petizzjonant irrapporta li ma rnexxilux isib avukat li kien lest iressaq il-każ tiegħu quddiem 
il-Qorti Suprema. Diversi avukati rtiraw il-mandat tagħhom, u l-Għaqda tal-Avukati, il-Kamra 
Nazzjonali tal-Avukati, it-trade unions u l-orgnaizzazzjoni “Kunsill għall-Ġustizzja Ewropea 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem” injoraw it-talba tiegħu għal assistenza. 

Il-petizzjonant ġibed l-attenzjoni tal-Prosekutur Ġenerali tal-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni 
biex din l-istituzzjoni tkun tista’ tressaq appell fil-kassazzjoni fl-interess tal-liġi, iżda dan l-
isforz ma kienx ta’ suċċess.

Il-petizzjonant indika li avukat kitiblu li linji gwida mill-qrati għoljin jagħtu l-parir li 
m’għandhomx jitressqu appelli fil-kassazzjoni, minħabba l-qasam ta’ applikazzjoni limitat tal-
Artikolu 4(9) tal-Liġi Nru 223/1991.
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Il-petizzjonant kien tal-fehma li kien jaħti l-Istat Taljan fejn jidħol in-nuqqas ta’ suċċess fir-
rigward tat-tressiq ta’ appell fil-kassazzjoni. Il-petizzjonant ħaseb li l-Istat kellu jaċċetta 
appell fil-kassazzjoni fl-interess tal-liġi u mbagħad jirreferi l-kwistjoni tal-interpretazzjoni tal-
Artikolu 4(9) tal-Liġi Nru 223/91 lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, fil-kuntest ta’ rinviju għal 
deċiżjoni preliminari.

Azzjonijiet ta’ segwitu

Mill-ewwel kuntatt f’Lulju 2007 ’l quddiem, saru diversi skambji ta’ korrispondenza bejn il-
Kummissjoni u l-petizzjonant kif ukoll bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet Taljani għall-
identifikazzjoni tal-fatti u tal-isfond legali.

F’waħda mill-ittri tiegħu, il-Ministeru Taljan għax-Xogħol, is-Saħħa u l-Politika Soċjali 
kkonferma li skont il-liġi Taljana, il-kategorija tad-“dirigenti” titqies b’mod differenti mill-
kategorija ġenerali tal-“ħaddiema” fir-rigward tas-sensji individwali u kollettivi, il-ħinijiet 
tax-xogħol, il-btajjel u l-kuntratti b’terminu fiss. Konsegwentement, fil-każijiet ta’ 
terminazzjoni ta’ impjieg la l-protezzjoni ‘proċedurali’ stabbilita mill-Artikolu 4(9) tal-Att 
Nru 223 tal-1991 dwar ir-redundancies kollettivi u lanqas il-protezzjoni ġenerali pprovduta 
lill-ħaddiema fil-każ ta’ annullament unilaterali tal-kuntratt ta’ impjieg minn min iħaddem 
skont l-Atti Nru 604 tal-1966, Nru 300 tal-1970 u Nru 108 tal-1990 ma japplikaw għad-
‘dirigenti’. Madankollu, is-suġġett tal-ilment kien jirrigwarda l-waqfien ta’ impjieg ta’ 
‘dirigenti’, li kien differenti ħafna minn dak ta’ ħaddiem. 

Barra minn hekk, il-Ministeru rrefera għall-każistika Taljana mill-aħħar tas-sittinijiet ’il 
quddiem, meta l-qrati kienu ddeċidew li billi d-“dirigenti” kienu marbuta ma’ min iħaddem 
b’relazzjoni intuitu personae u minħabba l-livell ta’ responsabilità li tinvolvi t-tmexxija ta’ 
negozju, jista’ jkun aktar leġittimu li wieħed jipprovdi restrizzjonijiet sostanzjali u proċedurali 
aktar dgħajfin fejn tidħol it-terminazzjoni ta’ kuntratt mad-“dirigenti” milli mal-ħaddiema.

B’żieda ma’ dan, fir-risposta ntqal dwar in-negozjar kollettiv li d-“dirigenti” jistgħu ma 
jitkeċċewx mingħajr nuqqasijiet serji min-naħa tagħhom jew mingħajr raġunijiet 
organizzattivi serji. Madankollu, il-konsegwenzi ta’ tali tkeċċija illeġittima kienu jkunu 
ekonomiċi biss (ħlas ta’ kumpens), mingħajr ma jinkludu l-obbligu ta’ min iħaddem li jerġa’ 
jimpjiega lid-“dirigenti” mkeċċija illegalment – għall-kuntrarju tar-regoli li japplikaw għall-
ħaddiema.

Billi ma kinitx sodisfatta bl-ispjega mwassla lilha, b’mod partikolari dwar il-bażi legali tal-
metodu ta’ kalkolu differenti, fir-rigward tal-kategorija tal-istaff maniġerjali, għat-total tal-
forza tax-xogħol minn dak għall-kalkolu tal-għadd tal-ħaddiema mkeċċija, la fil-leġiżlazzjoni 
Taljana u lanqas fil-każistika tal-qrati Taljani, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż formali, 
iddatata s-26 ta’ Ġunju 2009, lill-gvern Taljan, li biha indikat li d-differenza fit-trattament 
bejn l-inklużjoni tad-“dirigenti” għall-iskop tal-kalkolu tal-forza tax-xogħol ta’ xi 
stabbiliment, minn naħa waħda, u, min-naħa l-oħra, l-esklużjoni tagħhom mill-kalkolu tar-
redundancies fis-sens tad-Direttiva 98/59 donnha ma kinitx konformi mar-rekwiżiti tal-
Artikolu 1 tad-Direttiva. 

Fir-risposta tagħha tas-7 ta’ Settembru 2009, l-Italja żammet il-pożizzjoni preċedenti tagħha. 



PE440.060v03-00 4/7 CM\870227MT.doc

MT

Hija sostniet li xi “dirigente” kellu s-setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u li din il-pożizzjoni 
kienet nieqsa mir-relazzjoni ta’ impjieg realment ġerarkika, u barra minn hekk il-pożizzjoni 
ta’ fiduċja okkupata mid-“dirigente” kienet tiġġustifika trattament differenti, inklużi t-termini 
li jirregolaw ir-redunancy kollettiva u dawk individwali. Barra minn hekk, l-awtorità Taljana 
pprovdiet l-informazzjoni li l-aktar każistika reċenti kienet tiddistingwi bejn id-“dirigente” ta’ 
livell għoli u l-“pseudo-dirigente”, fis-sens li dan tal-aħħar jkun qed jaġġixxi taħt it-tmexxija 
ta’ intraprenditur jew “dirigente” u jkollu setgħat limitati. Ir-risposta Taljana bilkemm għenet 
l-evalwazzjoni tas-sustanza tal-każistika, speċjalment fejn jidħlu l-konsegwenzi legali tad-
differenza bejn id-“dirigente” ta’ livell għoli u l-“pseudo-dirigente” kif ukoll fir-rigward tal-
bażi legali tal-esklużjoni tad-“dirigente” mill-kategorija tal-ħaddiema.

Sabiex tenfasizza l-pożizzjoni tagħha, l-awtorità Taljana rreferiet għas-Sentenza Nru 17965 
tal-Qorti Suprema tad-9 ta’ Awwissu 2006, li kienet teskludi l-istaff b’setgħat maniġerjali 
mill-applikazzjoni ta’ tali proċedura.

Il-Kummissjoni infurmat lill-petizzjonant dwar il-kontenut tar-risposta u rċeviet kummenti 
dwaru mingħandu f’Novembru 2009.

Billi r-risposta kienet tinkludi informazzjoni ġdida u sabiex tifhem aħjar is-sitwazzjoni fl-
Italja, il-Kummissjoni talbet kjarifiki lill-awtoritajiet Taljani fir-rigward tal-każistika Taljana 
reċenti li għaliha kienet saret referenza, b’mod partikolari fejn tiddistingwi bejn “dirigente” 
ta’ livell għoli u “pseudo-dirigente”, u s-Sentenza Nru 17965 tal-Qorti Suprema tad-9 ta’ 
Awwissu 2006. Din l-ittra ntbagħtet fit-8 ta’ Diċembru 2009 u r-risposta għadha ma waslitx 
(l-awtoritajiet Taljani għandhom skadenza ta’ xahrejn mill-wasla tal-ittra biex iwieġbu). Għal 
darba oħra l-Kummissjoni infurmat lill-petizzjonant li bagħtet ittra u x’kien il-kontenut 
tagħha.

Fejn jidħol it-tieni lment, ta’ min wieħed jiftakar li l-Kummissjoni ma tistax tintervieni fil-
proċedura ġudizzjarja nazzjonali, inklużi s-sistema ta’ appell u d-deċiżjoni tal-imħallef 
nazzjonali. Id-Direttiva 98/59/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar 
redundancies kollettivi tħalli f’idejn l-Istati Membri r-responsabilità biex jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi għall-infurzar tal-obbligi stabbiliti mid-Direttiva 
jkunu disponibbli għar-rappreżentanti tal-ħaddiema u/jew il-ħaddiema.

Wara analiżi tal-informazzjoni li waslet mingħand il-petizzjonant u l-awtoritajiet Taljani dwar 
il-kwalifikazzjoni tal-hekk imsejħa “dirigenti” skont il-liġi Taljana, ta’ min wieħed jiġbed l-
attenzjoni għall-ħtiġijiet li ġejjin:

- Biex ikun iċċarat diżgwid possibbli fir-rigward tad-dati msemmija hawn fuq, wieħed għandu 
jinnota li, minkejja li l-każ imur lura għall-1994 u l-liġi nazzjonali ta’ traspożizzjoni għall-
1991, filwaqt li d-Direttiva saret applikabbli mill-1998, l-ilment huwa madankollu aċċettabbli
minħabba l-fatti li ġejjin. 
Id-Direttiva 98/59/KE tikkonsolida d-Direttiva 75/129/KEE tas-17 ta’ Frar 1975 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar redundancies kollettivi u d-Direttiva 
92/56/KEE, li temendaha. Id-Direttiva 75/129/KEE kienet tinkludi l-istess dispożizzjoni dwar 
l-limiti minimi għall-kalkolu tar-redunancies kollettivi u dwar il-qasam ta’ applikazzjoni 
materjali tad-Direttiva, bl-eċċezzjoni ta’ esklużjoni waħda mill-qasam ta’ applikazzjoni li 
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mhijiex rilevanti fil-każ preżenti.1 Għaldaqstant, ir-referenza għad-Direttiva 98/59/KE tista’ 
tkun aċċettata. Il-Liġi Taljana Nru 223/1991 u l-modifiki tagħha jinkludu d-dispożizzjonijiet 
ta’ traspożizzjoni ta’ dawn id-Direttivi.

Ta’ min wieħed jinnota li, filwaqt li d-Direttiva 2002/14/KE dwar l-informazzjoni u l-
konsultazzjoni tuża t-terminu “impjegat” bit-tifsira ta’ “kwalunkwe persuna li, fl-Istat 
Membru kkonċernat, hija protetta bħala impjegat permezz tal-liġi nazzjonali tal-impjiegi u bi 
qbil mal-prattika nazzjonali”, id-Direttiva 98/59/KE ma tagħti l-ebda definizzjoni tal-kelma 
“ħaddiem”. 

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għadha ma esprimietx ruħha dwar din id-definizzjoni f’din id-
Direttiva partikolari, iżda f’każijiet oħrajn, il-Qorti diġà esprimiet l-opinjoni li fil-kuntest tad-
Direttivi li jirrigwardaw il-liġi tal-impjiegi, it-termini “impjegat” u “ħaddiem” m’għandhomx 
tifsiriet komuni stabbiliti fi ħdan il-liġi Komunitarja, u dejjem għandhom ikunu interpretati 
b’rabta mal-kuntest u l-għan tal-istrument legali partikolari li jkun.

Billi l-Artikolu 1(2) jinkludi eċċezzjonijiet mir-regola ġenerali, wieħed jista’ jasal għall-
konklużjoni li l-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 98/59/KE jikkonċerna lill-ħaddiema 
kollha bl-eċċezzjoni ta’ ċerti kategoriji li huma elenkati b’mod eżawrjenti fl-Artikolu 1(2). 
Iżda dan il-paragrafu ma jinkludix lid-“dirigenti” u l-pożizzjonijiet maniġerjali fihom 
innifishom. Din il-pożizzjoni tissaħħaħ ukoll bil-ġurisprudenza li ġejja tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja: kawżi C-215/83 (il-Kummissjoni v. il-Belġju, p21), C-32/02 (il-Kummissjoni v. l-
Italja, p22), C-385/05 (Confederation general du Travail, p47).

Min-naħa l-oħra, id-Direttiva għandha l-għan li twassal għall-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-
Istati Membri dwar il-proċeduri ta’ redundancies kollettivi fl-Istati Membri bl-istabbiliment 
ta’ rekwiżiti minimi u mhux għall-armonizzazzjoni fid-dettall tal-liġi applikabbli madwar l-
Ewropa. Ta’ min wieħed jinnota li d-dispożizzjonijiet mhux inklużi fid-Direttiva jaqgħu fil-
ġuriżdizzjoni tal-Istati Membri.

L-istejtus tad-diretturi ħafna drabi huwa ddeterminat minn kuntratti tal-liġi ċivili (inklużi r-
regoli dwar ir-responsabilità, il-kundizzjonijiet speċjali ta’ impjieg u l-klawsoli dwar it-
tkeċċija) fid-diversi Stati Membri, u għaldaqstant mhux id-dispożizzjonijiet kollha tal-liġi 
dwar ix-xogħol huma applikabbli għalihom. Dan huwa fenomenu komuni pereżempju fil-każ 
tal-maniġers ta’ livell għoli. Mill-informazzjoni pprovduta ma jidhirx ċar jekk fl-Italja, il-
kuntratt maniġerjali huwiex kopert mil-liġi tax-xogħol jew mil-liġi ċivili, jew minn taħlita tat-
tnejn. 

Għaldaqstant, huwa diffiċli wkoll biex wieħed jevalwa l-istejtus tal-istaff maniġerjali 
(“dirigenti”) u d-dispożizzjonijiet legali applikabbli għalih fl-Italja, speċjalment fejn jidħlu l-
eċċezzjonijiet li ħafna drabi jiżviluppaw permezz tal-każistika u d-differenza li tirriżulta mill-
klassifikazzjoni doppja tal-istaff maniġerjali: wieħed jista’ jkun “dirigent” reali jew “pseudo-
dirigente”. Din id-differenza u t-tifsira possibbli tagħha fil-każ preżenti jistħoqqilhom 
kjarifika ulterjuri, speċjalment fir-rigward tal-każ konkret tal-petizzjonant. Madankollu, 
                                               
1 Id-Direttiva 92/56/KEE ħassret mill-esklużjonijiet il-punt li jirreferi għall-“ħaddiema 
milquta mit-twaqqif ta' l-attivitajiet ta' l-istabbiliment meta dan jirriżulta minn deċiżjoni 
ġudizzjarja”. 
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wieħed irid iżomm f’moħħu li l-evalwazzjoni fattwali tal-każ taqa’ fil-kompetenza tal-qrati 
nazzjonali.

Skont il-Kummissjoni, jekk id-“dirigenti” jikkwalifikaw bħala “ħaddiema” skont il-liġi 
Taljana, huma għandhom ikunu inklużi fil-kalkolu tal-forza tax-xogħol, inklużi l-ħaddiema li 
se jitkeċċew. Għaldaqstant, il-leġiżlazzjoni ta’ traspożizzjoni Taljana, billi għall-iskop tal-
kalkolu tal-forza tax-xogħol ta’ stabbiliment tinkludi lid-“dirigenti” filwaqt li, min-naħa l-
oħra, teskludihom mill-kalkolu tar-redundancies, donnha ma tikkonformax mar-rekwiżiti tal-
Artikolu 1 tad-Direttiva 98/59/KE.

Għandha tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li l-kwalifikazzjoni tad-“dirigenti” skont il-liġi 
Taljana xejn mhi ċara u donnha tiddependi minn evalwazzjoni każ b’każ mill-qrati Taljani fuq 
il-bażi taċ-ċirkostanzi fattwali. Għaldaqstant, fil-każ preżenti, il-kwistjoni ta’ jekk is-
sitwazzjoni tal-petizzjonant hijiex protetta skont id-Direttiva jew le, tiddependi mill-
kwalifikazzjonijiet tal-pożizzjoni tiegħu skont il-liġi Taljana. Il-kwistjoni jekk kienx 
“dirigente” jew “pseudo-dirigente” b’kuntratt tal-liġi ċivili jew tal-liġi tax-xogħol u jekk setax 
jikkwalifika bħala ħaddiem hija kwistjoni ta’ fatt li għandu jiġi stabbilit mill-qorti nazzjonali. 

Fejn tidħol it-talba tal-petizzjonant biex il-qrati Taljani jressqu talba għal deċiżjoni preliminari 
lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, għandu jiġi spjegat li skont l-Artikolu 234 tat-Trattat KE tali 
obbligu tal-qrati nazzjonali ma jeżistix. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma tistax tintervieni 
favur il-petizzjonant fir-rigward ta’ din il-parti tal-petizzjoni tiegħu.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Il-Kummissjoni tfakkar li ittra ta' notifika formali ntbagħtet lill-Italja fir-rigward ta' dan il-każ 
fis-26 ta' Ġunju 2009. L-awtoritajiet Taljani wieġbu permezz ta' ittra datata s-7 ta' Settembru 
2009.  

Din it-tweġiba u ittri addizzjonali mill-petizzjonant kien fihom informazzjoni ġdida dwar il-
kategorija ta' "diriġenti" u l-każistika Taljana rilevanti li jistħoqqilha kjarifikazzjoni ulterjuri. 
Għalhekk, fit-8 ta' Diċembru 2009, inbagħtet ittra lill-Italja li talbet għal kjarifikazzjoni. L-
Italja wieġbet permezz ta' ittra, fis-17 ta' Marzu 2010, u hemżet is-sentenza tal-Qorti Suprema 
nru 17965 tad-9 ta' Awwissu 2006. 

Ir-risposta kkonfermat li, filwaqt li "diriġenti" jingħaddu mal-forza tax-xogħol totali ta' 
organizzazzjoni, mhumiex ikkunsidrati meta jkun qiegħed jiġi kkalkulat il-limitu għal sensji 
kollettivi. 

Din l-esklużjoni, ibbażata fuq il-leġiżlazzjoni Taljana li tittrasponi kif interpretata fil-
każistika, ma tidhirx konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 98/59/KE1.  

Sadanittant, il-Kummissjoni bagħtet ittri lill-petizzjonant u għarrfitu dwar is-sitwazzjoni 
attwali u talbitu jressaq kopji taż-żewġ sentenzi maħruġa mill-qrati ta' Milan li jikkonċernaw 
il-każ tiegħu. 

                                               
1 Dwar l-ambitu personali tad-Direttiva.
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Il-petizzjonant ittrażmetta s-sentenzi mitluba fit-2 ta' Novembru 2010. Sussegwentament, 
huwa għarraf lill-Kummissjoni, permezz ta' ittra datata t-22 ta' Novembru 2010, li "l-Corte 
Suprema di Cassazione" iddikjarat li r-rikors tiegħu kien inammissibbli, u żieded tgħid li kien 
irċieva biss il-parti operattiva ta' din is-sentenza u mhux ir-raġunament warajha.

Il-Kummissjoni qiegħda attwalment teżamina l-każ abbażi tal-informazzjoni eżistenti kollha u 
se tgħarraf lill-Parlament Ewropew ladarba tkun ħadet deċiżjoni f'dan ir-rigward.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011 (RIV II)

Kif ġie indikat fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw 
l-każ bir-reqqa. Meta qed jagħmlu hekk, huma ma bbażawx lilhom infushom biss fuq l-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant u l-awtoritajiet Taljani, iżda wettqu wkoll riċerka 
primarja estensiva u talbu l-opinjoni ta’ espert legali Taljan.

Wara dan l-eżami, il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li l-problema ewlenija tinsab fil-
każistika Taljana li, min-naħa l-waħda, teskludi d-dirigenti, minkejja l-istejtus tal-ħaddiema, 
mill-benefiċċji proċedurali previsti fid-Direttiva, u fuq in-naħa l-oħra, tinterpreta l-kategorija 
ta’ dirigenti fis-sens wiega’ tagħha inkluż, pereżempju, il-persunal eżekuttiv li ma jkollux 
setgħat wiegħa ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet (c.f., f’dan ir-rigward, id-deċiżjoni tal-Qorti Suprema 
Taljana tat-30.03.2007 fil-kawża nru 7880). 

Madankollu, il-fatt li d-dirigenti ma jittieħdux inkunsiderazzjoni waqt il-kalkolu tal-limitu 
minimu għat-tkeċċijiet kollettivi ma jidhirx li huwa problema, billi l-liġi tat-traspożizzjoni 
Taljana hija aktar protettiva mid-Direttiva dwar din il-kwistjoni (il-Liġi 223/1991 tistipola 
limitu minimu ta’ 5 ħaddiema, filwaqt li d-Direttiva teħtieġ limitu minimu ta’ 20 ħaddiem).

Il-Kummissjoni anqas ma tpoġġi f’dubju s-sitwazzjoni ta’ maniġers għoljin li jistgħu jitqiesu 
bħala l-alter ego ta’ min iħaddem. Dan jirrigwarda, pereżempju, lil dirigenti li min iħaddem 
ikun iddelegalhom segħtat tat-teħid tad-deċiżjonijiet estensivi, partikolarment, il-possibilità li 
jkeċċu lill-ħaddiema b’mod awtonomu. Hija r-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali 
Taljani, inkluż l-Qrati, li jevalwaw jekk maniġer partikolari jaqax f’din il-kategorija abbażi 
tal-fatti pertinenti kollha tal-każ speċifiku.

Il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-petizzjonant u infurmatu dwar l-iżviluppi li ssemmew qabel.

Fil-qafas tal-proċeduri tal-ksur li għaddejjin bħalissa rigward dan il-każ, il-Kummissjoni 
beħsiebha tikkuntattja lill-awtoritajiet Taljani u għal darba oħra beħsiebha tiffoka fuq il-
kwistjonijiet li ssemmew fuq, filwaqt li tindika l-każistika pertinenti (speċifikament id-
deċiżjoni li ssemmiet qabel tat-30.03.2007) u titlob l-opinjonijiet tal-Italja dwar dan.

Il-Kummissjoni ser tinforma lill-Parlament Ewropew dwar l-iżviluppi. 


