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Suġġett: Petizzjoni 0792/2012 imressqa minn Michael Heizmann ta’ ċittadinanza 
Awstrijaka, f’isem il-Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet tal-Ippakkjar Mayr 
Meinhof, dwar il-fatt li dan ma jiġix ikkonsultat 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, president tal-Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet tal-Ippakkjar ta’ Mayr Meinhof 
– kumpanija multinazzjonali tal-iproċessar tal-kartun – joġġezzjona għall-fatt li l-kumpanija 
naqset u rrifjutat it-talba tiegħu għal laqgħa sabiex jiddiskutu s-sensja tal-ħaddiema u l-għeluq 
ta’ waħda mill-impriżi tagħha fir-Renju Unit. Id-Direttiva 2009/38/KE dwar l-istabbiliment 
ta’ Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-impriżi fuq skala Komunitarja u fil-
gruppi tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-għanjiet ta’ informazzjoni u ta’ konsultazzjoni 
tal-impjegati tiddikjara li "Għandhom jiġu adottati dispożizzjonijiet xierqa sabiex jiżguraw illi 
l-impjegati tal-impriżi fuq skala Komunitarja jew tal-gruppi tal-impriżi fuq skala Komunitarja 
jiġu infurmati u kkonsultati kif jixraq meta jittieħdu deċiżjonijiet illi jaffettwawhom fi Stat 
Membru ieħor għajr dak fejn ikunu impjegati". Il-petizzjonant isostni li l-kumpanija ma 
kkonformatx mal-obbligi tagħha rigward din l-informazzjoni u konsultazzjoni u għaldaqstant 
qed ifittex azzjoni mill-Parlament Ewropew sabiex jiżgura li d-drittijiet tal-ħaddiema Ewropej 
jiġu rrispettati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta' Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013.

Fid-dawl tal-informazzjoni provduta mill-petizzjoni, jidher li l-għeluq tal-impriża Mayr 
Meinhof Packaging fir-Renju Unit huwa relatat mal-irtirar ta' konsumatur importanti, ħaġa li 
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laqtet tliet pajjiżi differenti fl-UE fejn il-grupp, li għandu s-sede tiegħu fl-Awstrija, għandu 
impriżi. Barrra minn hekk, id-deċiżjoni meħuda mill-ġestjoni ċentrali li l-impriża fir-Renju 
Unit tingħalaq hija ta' importanza għall-forza ta' ħidma Ewropea f'termini tal-effett 
potenzjali tagħha.

Għalhekk, jidher li l-kwistjoni hija relevanti għall-informazzjoni transnazzjonali u l-
konsultazzjoni u taqa' taħt il-kompetenza tal-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew tal-Grupp 
Mayr Meinhof, f'konformità mal-Artikolu 1.4 u l-Premessa 16 tad-Direttiva 2009/38 dwar l-
istabbiliment ta’ Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-impriżi fuq skala 
Komunitarja u fil-gruppi tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta’ informazzjoni 
u ta’ konsultazzjoni tal-impjegati, li tfassal mill-ġdid id-Direttiva 94/45/KE1.

Skont l-Artikolu 1.2 tad-Direttiva ta' Tfassil mill-Ġdid, il-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew 
għandu jiġi stabbilit "għall-għanijiet ta’ informazzjoni u ta’ konsultazzjoni għall-impjegati". 
L-obbligi relatati mal-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew 
huma ddettaljati fl-Artikolu 2.1 tad-Direttiva ta' Tfassil mill-Ġdid.

L-Awstrija u r-Renju Unit implimetaw id-Direttiva 94/45/KE inizjali fid-dritt legali tagħhom 
u riċentement irrinfurzaw il-leġiżlazzjoni tagħhom dwar il-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropej 
billi implimentaw id-Direttiva ta' Tfassil mill-Ġdid 2009/38/KE, inklużi d-definizzjonijiet ta' 
"informazzjoni" u "konsultazzjoni".

Peress li dwar il-punti msemmija hawn fuq, safejn jista' jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-
informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, iż-żewġ direttivi ġew trasposti b'mod korrett 
fil-leġiżlazzjoni Awstrijaka u dik Brittanika, ir-responsabilità għall-infurzar tal-miżuri 
nazzjonali li jittrasponu d-direttivi tal-UE tibqa' fil-kompetenza tal-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali.

Konklużjoni

Il-petizzjonant jista' jingħata l-parir li jikkunsidra li jagħmel ilment quddiem l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali.

Madankollu, skont l-informazzjoni disponibbli2, it-tilwima ġiet risolta mill-partijiet 
ikkonċernati wara d-data tal-petizzjoni permezz ta' ftehim speċifiku.

                                               
1 Id-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6.5.2009, ĠU L 122 tas-16.5.2009, p.28, li tfassal mill-
ġdid id-Direttiva tal-Kunsill 94/45/KE tat-22.9.1994, ĠU L 254 tat-30.9.1994, p.64.
2 Ara pereżempju http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/indcx.


