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Suġġett: Petizzjoni 1482/2010 ippreżentata minn Jukka-Pekka Matintupa, ta’ 
ċittadinanza Finlandiża, f’isem it-trejdjunjin Jarviseutu, bi 3 firem, dwar in-
nuqqas mill-Ministeru Finlandiż għall-Agrikoltura li jirrispetta d-drittijiet 
soċjali tal-ħaddiema

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob lill-Parlament Ewropew jieħu azzjoni u stiednu jagħmel pressjoni 
fuq l-awtoritajiet Finlandiżi, b’mod partikolari l-Ministeru għall-Agrikoltura u l-Forestrija, 
bil-għan li jitwaqqaf il-finanzjament pubbliku għall-proġetti tal-forestrija fejn dawk 
responsabbli għat-tfassil u l-implimentazzjoni tagħhom jonqsu milli jirrispettaw id-drittijiet 
soċjali tal-ħaddiema involuti. Il-petizzjonant talab lill-Parlament Ewropew jagħmel pressjoni 
fuq il-Finlandja biex toħloq korp responsabbli għall-monitoraġġ tar-rispett għad-drittijiet 
soċjali tal-ħaddiema minn organizzazzjonijiet u individwi li jiġġestixxu proġetti tal-forestrija 
b'finanzjament pubbliku.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta' Marzu 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Awwissu 2012

L-allegazzjonijiet speċifiċi inklużi fl-annessi għall-petizzjoni jindikaw l-użu ta' proċedura 
orali għall-kuntratti ta' impjieg, in-nuqqas tal-logbook mistenni għar-reġistrazzjoni tal-ħin li l-
operaturi tal-makkinarju jgħaddu fil-foresta, u n-nuqqas ta' valutazzjoni tar-riskju fil-waqt ta' 
spezzjoni li saret fl-2006, liema nuqqas kien tranġa sa ma saret spezzjoni ta' segwitu fl-2008. 
L-ispettur m'għamel l-ebda rakkomandazzjoni għal segwitu ulterjuri.  Il-Kummissjoni tixtieq 
tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, kif diġà stqarret fil-kuntest ta' ħafna petizzjonijiet oħrajn fil-
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passat, id-dettalji tat-tilwim bejn dawk li jħaddmu u l-ħaddiema tagħhom l-aħjar jiġu 
indirizzati fil-qafas tal-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli.  Jidher li f'dan il-każ ir-rutina tal-
ilment nazzjonali ġiet segwita. 

Rigward l-istabbiliment ta' valutazzjonijet tar-riskju fuq il-post tax-xogħol, l-awtoritajiet 
Finlandiżi nnotifikaw lill-Kummissjoni bil-miżuri nazzjonali tagħhom dwar it-traspożizzjoni 
tad-Direttiva Qafas tal-UE 89/391/KKE1, li tinkludi mhux anqas minn 33 att leġiżlattiv 
differenti. L-Artikolu 6 ta' din id-Direttiva jirrikjedi li min iħaddem jieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-sigurtà u l-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema, inklużi l-prevenzjoni tar-riskji relatati 
max-xogħol u l-għoti ta’ informazzjoni u taħriġ, kif ukoll l-għoti tal-organizzazzjoni u mezzi 
meħtieġa. Tali miżuri għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipji ġenerali tal-prevenzjoni, fost l-
oħrajn, l-evitar tar-riskji, il-valutazzjoni tar-riskji li ma jistgħux jiġu evitati, u l-ġlieda kontra 
r-riskji f'ras il-għajn, skont in-natura tal-attivitajiet u d-daqs tal-impriża. B'mod partikolari, l-
Artikolu 6(3) jirrikjedi li min iħaddem jivvaluta r-riskji għas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema, 
fost l-oħrajn fl-għażla tat-tagħmir tax-xogħol, is-sustanzi jew preparazzjonijiet kimiċi użati, u 
t-tfassil tal-postijiet tax-xogħol, u, wara din il-valutazzjoni u skont il-ħtieġa, jimplimenta l-
miżuri ta' prevenzjoni u l-metodi ta' xogħol u produzzjoni rilevanti.

Għandu jiġi enfasizzat li l-Artikolu 4 tad-Direttiva Qafas jistabbilixxi dan li ġej:
"1. Stati Membri għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li min iħaddem, il-
ħaddiema u r-rappreżentanti tal-ħaddiema ikunu soġġetti għad-disposizzjonijiet legali 
meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. 
2. B'mod partikolari, Stati Membri għandhom jiżguraw kontrolli u sorveljanzi adegwati."

Għalhekk, hija kompetenza tal-awtoritajiet Finlandiżi rilevanti li jinfurzaw il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva Qafas 89/391/KEE, b'mod ġenerali l-ispezzjonijiet tax-
xogħol, u li jimponu l-penali korrispondenti (jekk ikun xieraq).

Mhuwiex plawżibbli li l-Kummissjoni, kif issuġġerixxa l-petizzjonant, tirtira l-fondi tal-UE 
bħala mezz biex tipprova tippromwovi relazzjonijiet aħjar bejn min iħaddem u l-ħaddiem fis-
settur tal-forestrija fil-Finlandja. Tali inizjattiva aktarx ikollha impatt kemm fuq il-kumpaniji 
li għandhom relazzjonijet tajbin fuq il-post tax-xogħol kif ukoll fuq il-kumpaniji l-oħrajn.

                                               
1 COM (1988) 73: Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib 
fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol.


