KONKLUŻJONIJIET POIARES MADURO — KAWŻA C-438/05

KONKLUŹJONIJIET TA' L-AVUKAT ĠENERALI
POIARES M A D U R O
ippreżentati fit-23 ta' Mejju 2007

1. Il-Court of Appeal (England and Wales)
(Civil Division), fi proċeduri ta' appell millHigh Court of Justice (Commercial Court),
għamlet serje ta' domandi li jirrikjedu lil din
ilQorti sabiex titratta argument li hu, kemm
ta' kumplessità legali kbira kif ukoll ta'
sensittivita soċjo-politika kbira. Xi drabi,
meta d-domandi jkunu kkumplikati, ir-risposti huma sempliċi. Dan mhuwiex il-każ
hawnhekk. Fil-qosor, is-sitwazzjoni li wasslet
għallkaż preżenti hija din. Operatur Finlan
diż ta' servizzi ta' laneċ bejn Helsinki u Tallin
xtaq ibiddel il-post ta' stabbiliment tiegħu
għallEstonja sabiex jibbenefika minn livelli
ta' pagi iktar baxxi u jipprovdi sservizzi
tiegħu minn hemmhekk. Sindakat Finlandiż,
sostnut minn assoċjazzjoni internazzjonali
ta' sindakati, ipprova jwaqqaf dan milli jseħħ ,
u hedded li jagħmel strajk u bojkotts, jekk il
kumpannija kellha tiċċaqlaq mingħajr ma'
żżomm il-livelli ta' pagi kurrenti tagħha. Din
issitwazzjoni kunflittwali li wasslet għal
nuqqas t a ' ftehim tqajjem problemi legali
dwar leffett orizzontali tad-dispożizzjonijiet
tat-Trattat KE dwar il-moviment liberu kif
ukoll dwar ir-relazzjoni bejn id-dritt soċjali u
d-dritt għal moviment liberu.

1 — Lingwa oriġinali: il-Portuġiż.
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I — Fatti u t-talba għal deċiżjoni prelimi
nari

Il-partijiet

2. Viking Line ABP (iktar 'il quddiem
"Viking Line") hija operatriċi ta' laneċ talpassiġġieri Finlandiża. OÜ Viking Line Eesti
hija s-sussidjarja Estonjana tagħha. Viking
Line hija ssid t a 'Rosella, lanċa li topera taħt
ilbandiera Finlandiża fir-rotta Tallinn-Hel
sinki bejn l-Estonja u l-Finlandja. L-ekwipaġġ
tar-Rosella huma membri tal-Finnish Sea
men's Union (iktar 'il quddiem l-"FSU").

3. L-FSU, li hija bbażata f'Helsinki, hija
unjoni nazzjonali li tirrappreżenta baħrin.
Għandha madwar 10,000 membru, fosthom
l-ekwipaġġ tar-Rosella. L-FSU hija l-affiljazzjoni Finlandiża ta' l-International Transport
Workers' Federation (iktar 'il quddiem l"ITF").

LINTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS' FEDERATI ON U LFINNISH SEAMEN'S UNI ON

4. LI TF hija federazzjoni ta' 600 sindakati
ta' ħaddiema tattrasport f'140 pajjiż, li hija
bbażata f'Londra. Waħda millpolitika prin
ċipali ta l-ITF hija l-politika tal-"bandiera ta'
konvenjenza" (iktar 'il quddiem "BTK"). Fil
proċess quddiem il-Commercial Court, ilpresident ta' l-ITF spjega li "lgħanijiet
ewlenin talkampanja ta' lBTK huma, l
ewwelnett, leliminazzjoni talbandieri ta'
konvenjenza u listabbiliment ta' konnessjoni
vera bejn ilbandiera talvapur u nnazzjo
nalita tassid u, fittieni lok, ilprotezzjoni u
ttitjib talkundizzjonijiet talbaħrin li
jaħdmu fuq ilvapuri ta lBTK." Skond id
dokument li jistabbilixxi lpolitika ta' lBTK,
lanċa hija kkunsidrata li qed tbaħħar taħt
bandiera ta' konvenjenza "meta lpussess
benefiċarju u l-kontroll tal-lanċa jinstabu
barra mill-pajjiż tal-bandiera." L-istess doku
ment jipprovdi li "is-sindakati fil-pajjiż li
għandu proprjetà benefiċjarja għandhom id
dritt li jikkonkludu ftehim li jkopru laneċ li
huma proprjetà benefiċjarja fil-pajjiżi tagħ
hom". I lkampanja BTK hija nfurzata per
mezz ta' bojkotts u azzjonijiet oħra ta'
solidarjetà.

Ilfatti

5. IrRosella kienet qed topera b'telf, peress
li kienet qed tikkompeti ma' laneċ li għand
hom ilbandiera ta lEstonja fuq listess rotta

bejn Tallinn u Helsinki. Ilpagi ta' l-ekwipaġġ
ta l-Estonja huma iktar baxxi mill-pagi ta' lekwipaġġ Finlandiż. Peress li r-Rosella tbaħ
ħar taħt ilbandiera Finlandiża, Viking Line
hija obbligata skond il-liġi Finlandiża u
skond it-ter mini ta' ftehim ta' negozjar
kollettiv sabiex tħallas lill-ekwipaġġ bpagi li
huma fuq il-livell tal-Finlandja.

6. F'Ottubru 2003, Viking Line ipprovat
tbiddel il-bandiera tax-Rosella u tirreġistra
l-lanċa fl-Estonja, bl-iskop li tidħol filftehim
ta' negozjar kollettiv ma' sindakat ta' l
Estonja. Hija nnotifikat lill-ekwipaġġ u lillFSU bil-proposta tagħha. LFSU għħmlitha
ċara lill-Viking Line li kienet topponi lproposta li hija tbiddel il-bandiera tarRosella.

7. Permezz ta' posta elettronika ta' l-4 ta'
Novembru 2003, l-FSU talbet lill-ITF sabiex
tinforma lis-sindakati affiljati kollha dwar ilkwistjoni u titlobhom sabiex ma jinnegozjawx ma Viking Line. Fis-6 ta' Novembru
2003, l-ITF għamlet kif kien mitlub u bagħtet
ċirkulāri, rigward il-politika tal-BTK. Iċċirkulari qalet illi r-Rosella kienet għadha
proprjetà benefiċjarja tal-Finlandja u għal
hekk li lFSU kellha ddritt tannegozjar. Hi
talbet lissindakati affiljati sabiex ma jidħlux
fnegozjati ma' Viking. Sindakati affiljati ma
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kellhomx imorru kontra ċ-ċirkulari minħabba l-prinċipju ta' solidarjetà. Nuqqas ta'
twettiq jista' jwassal sabiex ikun hemm
sanzjonijiet — flagħar każ esklużjoni millITF 2 . Iċ-ċirkulari għalhekk effettivament
eskludiet kull possibbiltà li Viking Line iddur
madwar lFSU u tilħaq ftehim direttament
ma' sindakat ta' lEstonja.

ekwipaġġ u qablet li ma tibdiex it-tibdil talbandiera qabel it-28 ta' Frar 2005. Aċċettat
ukoll li ma tkomplix il-proċeduri ġudizzjarji
quddiem il-Qorti taxXogħol u lQorti tad
Distrett.

8. Barra minn hekk, lFSU ddikjarat li l
ftehim dwar ittgħammir ta' ekwipaġġ tarRosella skada fis-17 ta' Novembru 2003 u li
konsegwentement m'għadhiex blobbligaz
zjoni tal-paċi industrija;i. L-FSU avżat li
kellha l-intenzjoni li tibda azzjoni internazzjonali rigward ir-Rosella fit-2 ta' Diċembru
2003. Hija talbet li l-ekwipaġġ jiżdied bi
tmien membri u li l-Viking Line jew twaqqaf
il-pjanijiet ta' tibdil tal-bandiera tagħha jew
li, fil-każ ta' tibdil tal-bandiera, l-ekwipaġġ
għandu jkun impjegat skond ilkundizzjoni
jiet taxxogħol talFinlandja. Viking Line
beda proċeduri ġudizzjarji fil-Qorti taxXogħol ta' Ħelsinki għal dikjarazzjoni
li lftehim dwar tgħammir ta' ekwipaġġ jibqa' fisseħħ u filQorti tadDistrett ta' Helsinki għal
inġunżjoni sabiex twaqqaf l-azzjoni ta' strajk.
Madankollu, ebda qorti ma rnexxielha tisma'
lill-Viking Line filħin.

10. LI TF qatt ma rtirat iċ-ċirkulari tagħha u
għalhekk ittalba lissindakati affiljati li ma
jidħlux fnegozjati malViking Line b'hekk
baqgħet effettiva. Sadanittant, irRosella baq
għet tagħmel telf. Viking Line, li kienet
għadha bixxewqa li tbiddel ilbandiera tal
lanċa għal dik ta' lEstonja, ippjanat li
tagħmel dan wara li kien jiskadi lftehim il
ġdid ta' tgħammir ta' ekwipaġġ fit-28 ta' Frar
2005.

9. Fit2 ta' Diċembru, Viking Line solviet ilkwistjoni minħabba ttheddida ta' azzjoni ta'
strajk. Viking Line ikkonċediet iż-żieda fl-

2 — Regola III tal-Kostituzzjoni ta' l-ITF, kif emendata millErbgħin Kungress, Vancouver, Kanada, 14 ta' Awwissu — 21
ta' Awwissu 2002.
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11. Filwaqt li antiċipat li tentattiv ġdid li
tbiddel il-bandiera tar-Rosella kien iwassal
għal azzjoni kollettiva millI TF u lFSU għal
darba oħra, Viking Line ressqet quddiem il
Commercial Court ta' Londra fit18 ta'
Awwissu 2004, eżenzjoni dikjaratorja u ta'
inġunzjoni li tirrikjedi lil ITF sabiex tirtira ćċirkulari u lill-FSU sabiex ma tindaħalx fid
dritt ta' moviment liberu talViking Line
rigward ittibdil talbandiera tarRosella.
Sakemm lazzjoni kienet pendenti, ilftehim
dwar ittgħammir ta' ekwipaġġ tar-Rosella
kien imġedded sa Frar 2008. Konsegwente
ment id-data tal-28 ta' Frar 2005 ma
baqgħetx ta' importanti kruċjali, iżda r-

L-INTERNATIONAL T R A N S P O R T W O R K E R S ' FEDERATION U L-FINNISH SEAMEN'S U N I O N

Rosella kompliet topera bit-telf, b nżultat talkundizzjonijiet taxxogħol li kienu inqas
favorabbli għal Viking Line millkundizzjo
nijiet ta' xogħol ta' lEstonja. Għalhekk xorta
importanti li l-pożizzjoni tiġi riżolta. Permezz ta' deċiżjoni tas-16 ta' Ġunju 2005, ilCommercial Bank ordnat inġunzjonijiet
finali rigward impenn meħud minn Viking
Line li limpjegati ma jsibux ruħhom min
għajr xogħol minħabba ttibdil talbandiera.

tarRegolament talKunsill (KEE) Nru
4055/86 5 skond ilpolitika soċjali tal-Ko mu
nita.

14. Fit-tieni lok, il-qorti li qed tagħmel id
domanda ssaqsi jekk dawk listess dispożizzjonijiet "għandhomx effett orizzontali dirett
sabiex jikkonferixxu drittijiet fuq kumpannija
privata li jistgħu joqogħdu fuqhom kontra ...
sindakat jew assoċjazzjoni ta' sindakati firrigward ta' azzjoni kollettiva ta' dak issindakat jew assoċjazzjoni ta' sindakati".
12. Fit30 t a ' Ġunju 2005, l-ITF u l-FSU
appellaw kontra dik id-deċiżjoni quddiem ilCourt of Appeal (Civil Division). Permezz ta'
digriet tat-3 ta' Novembru 2005, il-Court of
Appeal irreferiet serje estensiva ta' domandi
miktuba b'mod metikoluż lill-Qorti tal-Ġustizzja għal deċiżjoni preliminari 3. Nispera li
ma nkunx qed nissimplifikaha wisq issitwazzjoni meta, sabiex inqassar, ngħaqqad
dawn iddomandi fi tliet sitwazzjonijiet
ewlenin.

13. Lewwel sitwazzjoni hija jekk, permezz
ta' analoġija mad-deċiżjoni fis-sentenza
Albany 4, azzjoni kollettiva bħal ma hija dik
ikkunsidrata hawnhekk taqax barra mill
iskop ta' lArtikolu 43 KE u lArtikolu 1(1)

3 — ĠU 2006, C 60, p. 16.
4 — Sentenza tal-21 ta' Settembru 1999 (C-67/96, Ġabra p. I-5751).

15. Flaħħar nett, ilqorti li qed tagħmel id
domanda ssaqsi jekk, f'dawn iċ-ċirkustanzi,
azzjonijiet bħal ma huma dawk ikkunsidrati
jikkostitwixxux restrizzjoni fuq ilmoviment
liberu, u, jekk huwa l-każ, jekk humiex
oġġettivament iġġustifikati, xierqa, u proporzjonali u "jilħqux bilanċ ġust bejn id-dritt
fundamentali soċjali li tittieħed azzjoni
kollettiva u llibertà li jiġu stabbiliti u
pprovduti servizzi". F'din il-konnessjoni, ilqorti li qed tagħmel iddomanda ssaqsi wkoll
jekk lazzjonijiet kkunsidrati għandhomx
ikunu meqjusa bħala diskriminatorji b'mod
dirett, diskriminatorji indirettament jew
bħala mhux diskriminatorji, u sa liema punt
dan jinfluwenza levalwazzjoni tagħhom
skond irregoli rilevanti dwar ilmoviment
liberu.

5 — Regolament tat-22 ta' Diċembru 1986 li japplika l-prinċipju
tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi tat-trasport marittimu bejn
l-Istati Membri u bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi (ĠU L
378, p. 1).
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II — Kunsiderazzjonijiet

A — Kummenti

preliminari

16. Id-domandi magħmula millqorti naz
zjonali jirrigwar daw lArtikolu 1 ( 1 ) t a r 
Regolament Nru 4055/86 u lArtikolu 43 KE.

17. I rRegolament Nru 4055/86 jirregola l
libertà li jiġu pprovduti servizzi marittimi
bejn l-Istati Membri u bejn Stati Membri u
pajjiżi terzi. Dan ir-Regolament jagħmel "it
totalita tarregoli tatTrattat li jirregolaw l
libertà li jiġu pprovduti servizzi" applikabbli
għallkamp tattrasport marittimu bejn Stati
Membri 6 . LArtikolu 1(1) tarRegolament
jipprovdi li "llibertà li jkun pprovduti
servizzi tattrasport marittimu bejn lI stati
Membri [...] għandha tapplika firrigward ta'
ċittadini ta' l-Istati Membri li huma stabbiliti
fi Stat Membru differenti minn dak talpersuna għal min isservizzi huma intiżi".
Essenzjalment, d i n id-dispożizzjoni tagliti
importanza, fil-qasam tat-trasport marit
timu, lill-prinċipju tal-libertà li jiġu pprov
duti servizzi, kif garantit mill-Artikolu 49
KE 7.

6 — Sentenza tal5 ta' Ottubru 1994, ilKummissjoni vs Franza
(C381/93, Ġabra p. I-5145, punt 13).
7 — Sentenza tas-17 ta' Mejju 1994, Corsica Ferries (C-18/93,
Ġabra p. I-1783).
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18. Madankollu, il-każ preżenti primarjament jikkonċerna l-libertà ta' l-istabbiliment,
kif garantita mill-Artikolu 43 KE. It-tibdil talbandiera tar-Rosella minn Viking Line jam
monta għal eżerċizzju tad-dritt tal-libertà ta'
l-istabbiliment. Kif il-Qorti tal-Ġustizzja
ddikjarat fis-sentenza Factortame et, ir-reġistrazzjoni ta' vapur li tintuża "għal attività
ekonomika li tinvolvi stabbiliment fiss flI stat
Membru kkonċernat" tikkostitwixxi att ta'
stabbiliment għalliskop ta' lArtikolu 43
KE 8.

19. Għalhekk, Viking Line għandha lintenz
joni, lewwel nett, li teżerċita d-dritt tagħha
ta libertà ta' listabbiliment sabiex, susse
gwentament, teżerċita d-dritt tagħha tal
libertà li tipprovdi servizzi. Għallkuntrarju
ta dan, lI TF u lFSU jixtiequ jimponu ċerti
kundizzjonijiet fuq l-eżerċizzju ta' Viking
Line tad-dritt tagħha ta' libertà ta' listabbi
liment u heddew li jibbojkottjaw ilprovvista
ta' servizzi ta' lanċa tal-passiġġieri ta' Viking
Line jekk din tiddeċiedi li tbiddel il-bandier a
tar-Rosella mingħajr ma timxi skond il
kundizzjonijiet tagħhom.

B — Lapplikabbiità
tad-dispożizzjonijiet
dwar il-moviment liberu għal azzjoni indus
trijali.

20. LFSU u lI TF huma ta' lopinjoni li
azzjoni kollettiva meħuda minn sindikat jew

8 — Sentenza tal-25 ta' Lulju 1991 (C-221/89, Ġabra p. I-3905,
punt 22).
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assoċjazzjoni ta' sindikati li tippromovi lgħanijiet talpolitika soċjali tal-Komunità,
taqa' barra mill-iskop ta' l-Artikolu 43 KE u
r-Regolament Nru 4055/86. Huma jargu mentaw li l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-moviment liberu taffettwa b'mod
negattiv id-dritt talħaddiema li jinnegozjaw
kollettivament u jagħmlu strajks blgħan
li
jiksbu ftehim kollettiv. F'dan irrigward,
huma jiddikjaraw li ddritt ta' assoċjazzjoni
u d-dritt li jagħmlu strajks huma protetti
bħala dritt fundamentali fvarji strumenti
internazzjonali.Madankollu, irrispett għad
dritt ta' strajk filkuntest ta' negozjar kollettiv
huwa tradizzjoni kostituzzjonali komuni
għallIstati Membri u għalhekk jirrappre
żenta prinċipju ġenerali tad-dritt Komunitarju. Filwaqt li jimxu, b'mod analogu, skond
ir-raġunament tal-Qorti tal-Ġustizzja filkawża Albany 9, l-FSU u l-ITF jissottomettu
li d-dispożizzjonijiet soċjali fit-Titolu XI tatTrattat KE effettivament jeskludu l-applikaz
zjoni t a ' l-Artikolu 43 KE u r-Regolament
Nru 4055/86 fil-qasam ta' kwistjonijiet
rigward xogħol bħal ma hu largument
ikkunsidrat hawn.

21. Permezz ta' lewwel domanda tagħha, il
qorti nazzjonali bażikament issaqsi lill-Qorti
tal-Ġustizzja jekk din l-opinjoni hix korretta.
Fil-fehma tiegħi, irrisposta għandha tkun
finnegattiv.

22. Filfatt, ilFSU u lI TF jassumu li l
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rigward
il-moviment liberu fil-kuntest ta' azzjoni
kollettiva meħuda minn sindakat jew assoċjazzjoni ta' sindakati taffettwa b'mod negattiv

9 — Iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 4.

lgħanijiet talpolitika soċjali tal-Komunità u
ċċaħħad innatura fundamentali taddritt ta'
assoċjazzjoni u d-dritt ta' strajk. Madankollu,
din l-ipoteżi mhix korretta.

23. Id-dispożizzjonijiet rigward l-istabbiliment u l-libertà li jkunu pprovduti servizzi
mhuma bl-ebda mod irrikonċiljabbli malħarsien taddrittijiet fundamentali jew mál
lásba ta' lgħanijiet talpolitika soċjali talKomunità. Lanqas ir-regoli tat-Trattat dwar
il-moviment liberu, jew id-dritt ta' assoċjazzjoni u d-dritt ta' l-istrajk m'huma assoluti.
Barra minn hekk, m'hemm xejn fit-Trattat li
jissuġġerixxi li lgħanijiet talpolitika soċjali
tal-Komunità għandhom dejjem jieħdu pre
ċedenza fuq lgħan li jkun hemm suq
komuni li jaħdem kif suppost. Għallkun
trarju, l-inklużjoni taż-żewġ għanijiet tal
politika fitTrattat turi lintenzjoni tal
Komunità li tressaq dawn iż-żewġ tipi ta'
politika ŕlimkien. B'hekk, il-fatt li restrizzjoni
fuq il-moviment liberu tirriżulta mill-eżerċizzju ta' dritt fundamentali jew kondotta li
tidħol filkuntest tad-dispożizzjonijiet ta'
politika soċjali ma jagħmilx id-dispożizzjo
nijiet dwar il-moviment liberu inapplikabbli.

24. Din il-konklużjoni hija kkonfermata
p e r m e z z t a l - ġ u r i s p r u d e n z a . Fil-kawża
Schmidberger, il-Gvern Awstrijak ippermetta
dimostrazzjoni li rrestrinġiet il-moviment
liberu tal-merkanzija; huwa kkonsidra li lprojbizzjoni ta' dik id-dimostrazzjoni kien
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iwassal għal ksur tallibertà ta' espressjoni u
ddritt ta' libertà ta' assemblea 10 . Fil-kawża
Omega, il-Qorti tal-Ġustizzja kellha tikkunsidra miżura li kienet intiża li tipproteġi ddinjità tal-bniedem, iżda li rrestrinġiet ukoll
il-libertà li jiġu pprovduti servizzi 11 . Fiżżewġ każijiet, il-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet li kienu qed jiġu diskussi drittijiet
fundamentali, li kellhom jiġu rrispettati bħala
prinċipji ġenerali tad-dritt Komunitarju 12.
Iżda, il-Qorti tal-Ġustizzja fl-ebda każ ma
qalet li, bħala konsegwenza, irrestrizzonijiet
ikkunsidrati kienu eżenti mir-regoli dwar ilmoviment liberu. Minflok, il-Qorti tal-Ġus
tizzja ddeċidiet li, għalkemm dawk irregoli
applikaw, irrestrizzjonijiet rigward ilmovi
ment liberu ma jmorrux lil hinn minn dak li
jista' jiġi leġittimament ikkunsidrat bħala
neċessarju sabiex ikun protett id-dritt funda
mentali in kwistjoni 13.

25. Bl-istess mod, il-Qorti tal-Ġustizzja konsistentement irrikonoxxiet li l-interessi talpubbliku rigward politika soċjali jistgħu
jiġġustifikaw ċerti restrizzjonijiet fu q ilmoviment liberu, sakemm dawn ir-restriz
zjonijiet ma jmorrux lil hinn minn dak li hu
neċessarju 14. Il-Qorti tal-Ġustizzja qatt ma
aċċettat, madankollu, li restrizzjonijiet bħal
dawn jaqgħu totalment barra millgħan tad
dispożizzjonijiet rigward il-moviment liberu.

10 — Sentenza tat-12 ta' Ġunju 2003 (C-112/00, Ġabra p. l-5659).
11 — Sentenza ta' l-14 ta' Ottubru 2004 (C-36/02, Ġabra p. I9609).
12 — Sentenzi Schmidberger, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ
il-paġna 10, punti 71, 72 u 76, u Omega, iċċitata iktar 'il fuq
fin-nota ta' qiegħ il-paġna 11, punt 34. Rigward il-protezzjoni
tad-dinjità tal-bniedem bħala dritt fundamentali taddritt
Komunitarju, ara l-konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali StixHackl Omega, punti 82 sa 91.
13 — Sentenzi Schmidberger, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ
il-paġna 10, punt 93, u Omega, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota
ta' qiegħ il-paġna 11, punti 38 sa 40.
14 — Ara, per eżempju, is-sentenzi ta' l-24 ta' Jannar 2002,
Portugaia Construções (C-164/99, Ġabra p. I-787, punt 22),
u tal-25 ta' Ottubru 2001, Finlarte et (C-49/98, C-50/98,
C-52/98 sa C-54/98 u C-68/98 sa C-71/98, Ġabra p. I-7831,
punti 33 u 49).
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Fil-fatt, biex nieħdu ftit eżempji mill-ġurisprudenza, miżuri għallprotezzjoni ta' l
ambjent 15, konsumaturi 16, diversità ta' l
istampa 17 u saħħa pubblika 1 8 , kollha ġew
iddikjarati li jaqgħu taħt liskop taddispo
żizzjonijiet rigward il-moviment liberu. Tkun
ħaġa stramba li kieku nikkonkludu li miżuri
maghmula fl-interess tal-politika soċjali
m'għandhomx, għallkuntrarju, ikunu s-suġġett ta' eżami bir-reqqa skond ir-regoli talmoviment liberu.

26. Flaħħar nett, m'inix konvint millana
loġija intenzjonata mad-deċiżjoni fis-sentenza Albany 19. Il-kawża Albany kkonċernat
ftehim kollettiv bejn organizzazzjonijiet li
jirrappreżentaw lil min iħaddem u limpje
gati li jistabbilixxu fond ta' pensjoni settorjali
li laffiljazzjoni miegħu kien ta' bilfors. I l
Qorti tal-Ġustizzja qalet li l-ftehim in
kwistjoni, minħabba nnatura u liskop
tiegħu, waqa' barra milliskop ta' lArtikolu
81 KE. Madankollu, ilfatt li ftehim jew
attività huma esklużi mill-iskop tar-regoli
dwar il-kompetizzjoni ma jfissirx neċessarjament li huma esklużi wkoll mill-iskop tar

15 — Sentenza ta' l-20 ta' Settembru 1988, Il-Kummissjoni vs IdDanimarka (302/86, Ġabra p. 4607).
16 — Sentenza tas-16 ta' Diċembru 1980, Fietje (27/80, Ġabra p.
3839).
17 — Sentenza tas-26 ta' Ġunju 1997, Familiapress (C-368/95,
Ġabra p. I-3689).
18 — Sentenza tat-2 ta' Diċembru 2004, Il-Kummissjoni vs LOlanda (C-41/02, Ġabra p. I-11375).
19 — Iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 4. Ara wkoll issentenzi tal-21 ta' Settembru 1999, Brentjens' (C-115/97 sa
C-117/97, Ġabra p. I-6025), u Drijvende Bokken (C-219/97,
Ġabra p. I-6121).
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regoli dwar ilmoviment liberu. Għallkun
trarju, id-deċiżjonijiet fis-sentenzi Wouters
et 20 u Meca-Medina u Majcen vs Il-Kummissjoni 2 1 juru li ftehim jew attività jistgħu
jaqgħu taħt sett wieħed ta' regoli filwaqt li, fl
istess ħin, jiġu esklużi minn ieħor 22 .

27. Minbarra dan, ilpreokupazzjoni bażika
fis-sentenza Albany tidher li kienet li tevita
kuntradizzjoni possibbli fit-Trattat. It-Trattat
jinkoraġġixxi djalogu soċjali li jwassal għall
konklużjoni ta' ftehim kollettivi dwar kundizzjonijiet taxxogħol u pagi. Madankollu, dan
lgħan ikun imdgħajjef serjament li kieku t
Trattat kellu, flistess ħin, jipprojbixxi dawn
ittipi ta' ftehim minħabba leffetti inerenti
tagħhom fuq ilkompetizzjoni 23 . Għalhekk,
ftehim kollettivi għandhom igawdu "immu
nità limitata ta' Vantitrus" 2 4 . Ghallkun
trarju, id-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward
il-moviment liberu ma jipprovdux riskju ta'
kontradizzjoni ta' dan it-tip, peress li, kif
semmejt iktar 'il fuq, dawn id-dispożizzjoni
jiet jistgħu jiġu rrikonċiljati ma' lgħanijiet ta'
politika soċjali 25 .

20 — Sentenza tad-19 ta' Frar 2002 (C-309/99, Ġabra p. I-1577).
21 — Sentenza tat-18 ta' Lulju 2006 (C-519/04 P, Ġabra p. I-6991).
22 — Ara wkoll il-konklużjonijiet tiegħi fil-kawża FENIN vs IlKummissjoni (C-205/03 P, punt 51; sentenza tal-11 ta' Lulju
2006, Ġabra p. I-6295).
23 — Sentenza Albany, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il
paġna 4, punt 59.
24 — Konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali Jacobs fil-kawża
Albany, punti 179 u 183. Ara wkoll is-sentenza tal-21 ta'
Settembru 2000, Van der Woude (C-222/98, Ġabra p. I-7111,
punti 23 sa 27), u s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' lEFTA tat-22 ta' Marzu 2002, Landsorganisasjonen i Norge
(E-8/00, Ġabra p. 114, punti 35 u 36).
25 — Ara punti 23 u 25 fuq imsemmija.

28. Għalhekk, nissuġġerixxi li l-Qorti talĠustizzja tirrispondi b'dan il-mod għall
ewwel domanda magħmula millqorti naz
zjonali: "Azzjoni kollettiva meħuda minn
sindakat jew assoċjazzjoni ta' sindakati bl
iskop li tippromovi lgħanijiet talpolitika
soċjali tal-Komunità, mhijiex, għal dik ir
raġuni biss, eżenti mill-applikazzjoni ta' lArtikolu 43 KE u r-Regolament Nru
4055/86".

C — L-applikazzjoni orizzontali tad-dispożizzjonijiet dwar il-moviment liberu

29. It-tieni domanda magħmula millqorti
nazzjonali għandha x'taqsam ma' leffett
orizzontali ta' lArtikoli 43 KE u 49 KE 26.
LFSU u lI TF jargumentaw illi dawn id
dispożizzjonijiet ma jimponux obbligazzjonijiet fuqhom, peress illi huma intiżi sabiex
jindirizzaw miżuri pubbliċi. Huma jsostnu illi
kemm l-FSU u l-ITF huma persuni legali
privati mingħajr poteri regolatorji. Viking,
minnaħa loħra, tissottometti li għandha
tkun tista' tibbaża ruħha fuq id-dispożizzjo
nijiet in kwistjoni, b'mod partikolari minħabba l-kapaċità tas-sindakati li jindaħlu fid
drittijiet rigward ilmoviment liberu.

30. I ssa se neżamina s-sitwazzjoni f'erba'
livelli. L-ewwel nett, nibda bil-punt, fejn se
nispjega li d-dispożizzjonijiet in kwistjoni

26 — Kif spjegajt fuq fil-pumt 17 hawn fuq, l-Artikolu 1(1) tarRegolament Nru 4055/86 jista' jiġi mqabbel ma' l-Artikolu 49
KE għallgħanijiet ta' l-analiżi preżenti.
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huma kapaċi joħolqu obbligi fuq atturi
privati. Fittieni lok, ser nipprova niċċara
għal liema tip ta' azzjoni privata japplikaw ir
regoli rigward ilmoviment liberu. Fittielet
lok, ser nindirizza problema importanti iżda
li hija ħafna drabi minsija: kif jista' leffett
orizzontali tad-dispożizzjonijiet dwar ilmoviment liberu jiġi rrikonċiljat fir-rigward
tal-mod li bih il-liġi domestika tagħżel li
tipproteġi awtonomija privata u tirriżolvi
kunflitti bejn a t t u r i privati? Flaħħar n e t t ,
wara dawn losservazzjonijiet ta' natura
ġenerali, ser nipproponi risposta għad
domanda dwar jekk impriża tistax tibbaża
ruħha fuq lArtikolu 43 KE u lArtikolu 1(1)
tarRegolament Nru 4055/86 fi proċeduri
ġudizzjarji kontra sindakat jew assoċjazzjoni
ta' sindakati.

Id-dispożizzjonijiet rigward il-moviment
liberu joħolqu obbligazzjonijiet fuq atturi
privati?

31. I tTrattat ma jirrisolvix espressament il
kwistjoni ta' leffett orizzontali ta' lArtikoli
43 u 49 KE. Huwa għalhekk neċessarju li jiġu
kkunsidrati l-lok u l-funzjoni ta' dawn iddispożizzjonijiet fl-iskema tat-Trattat.

32. Flimkien mad-dispożizzjonijiet dwar ilko mpetizzjoni, id-dispożizzjonijiet dwar ilI - 10792

moviment liberu huma parti minn sett ta'
regoli koerenti, li l-iskop tagħhom huwa
deskritt flArtikolu 3 KE 27. Dan liskop
huwa li jkun żgurat, bejn Stati Membri, ilmoviment liberu ta' merkanzija, ser vizzi,
per suni u kapital skond il-kundizzjonijiet ta'
kompetizzjoni gusta 28 .

33. Ir-regoli dwar il-moviment liberu u rregoli dwar il-kompetizzjoni jilħqu
dan l
iskop prinċipalment billi jagħtu drittijiet lil
persuni li jipparteċipaw fis-suq. Essenzjalment, huma jipproteġu lill-parteċipanti fissuq billi jippermettuhom jikkontestaw ċerti
impedimenti għallopportunità li jikkompetu
fuq listess livelli fissuq komuni 29 . L-eżistenza t a ' dik l-opportunità hija l-element
kruċjali fl-insegwiment ta' effiċjenza allokativa fil-Komunità in ġenerali. Mingħajr ir
regoli rigward ilmoviment liberu u lkom
petizzjoni, ma jkunx possibbli li jintlaħaq l
għan fundamentali talKomunità li jkollha
suq komuni li jiffunzjona.

34. Lawtoritajiet ta' lI stati Membru huma
ġeneralment fil-pożizzjoni li permezz tagħha
jkunu jistgħu jintervjenu filfunzjonament
tassuq komuni billi jirrestrinġu l-attivitajiet
ta parteċipanti fis-suq. L-istess jista jingħad

27 — Sentenza ta' l10 ta' Jannar 1985, Leclerc et (229/83, Ġabra p.
1, punt 9).
28 — Ara l-Artikoli 3(a), (ċ) u (g) KE u, per eżempju: is-sentenza
tat-13 ta' Lulju 1966, L-Italja vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni
(32/65, Ġabra p. 563), u l-konklużjonijiet ta' l-Avukat
Ġenerali Van Gerven fil-kawża B & Q punt 22 (sentenza
tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta' Novembru 1989, C-145/88,
Ġabra p. 3851).
29 — Ara l-konklużjonijiet tiegħi fil-Kawża Marks & Spencer, punti
37 sa 40 (sentenza tat-13 ta' Diċembru 2005, C-446/03,
Ġabra p. I-10837).
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għal ċerti impriżi li jaħdmu b'kollużjoni jew li
jokkupaw pożizzjoni dominanti f'parti sostanzjali tas-suq komuni. B'ebda sorpriża,
għalhekk, itTrattat jagħti drittijiet lillparte
ċipanti fis-suq li jistgħu jiġu invokati kontra
awtoritajiet ta' l-Istati Membri u kontra dawn
l-impriżi. Rigward dawn ta' laħħar, irregoli
dwar ilkompetizzjoni għandhom irrwol
primarju; rigward awtoritajiet ta' lI stati
Membri, dak irrwol huwa tad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-moviment liberu 30.
Għalhekk, sabiex jiġu assigurati b'mod effettiv id-drittijiet ta' dawk li jipparteċipaw fissuq, ir-regoli dwar il-kompetizzjoni għand
hom effett orizzontali 31, filwaqt li rregoli
dwar ilmoviment liberu għandhom effett
vertikali 32.

35. Madankollu, dan ma jagħmilx validu l
argument a contrario li tTrattat jipprekludi
leffett orizzontali tad-dispożizzjonijiet dwar
il-moviment liberu. Għallkuntrarju, dan l
effett orizzontali joħroġ b'mod loġiku mitTrattat fejn ikun neċessarju sabiex jippermetti lill-parteċipanti fis-suq fil-Komunità li
jkollhom opportunitajiet indaqs u jiksbu
aċċess għal kwalunkwe parti tassuq komuni.

30 — Sentenzi tal-5 ta' April 1984, van de Haar u Kaveka de Meern
(177/82 u 178/82, Ġabra p. 1797, punti 11 u 12), u tas-27 ta'
Settembru 1988, Bayer (65/86, Ġabra p. 5249, punt 11).
31 — Sentenza tas-27 ta' Marzu 1974, BRT (127/73, Ġabra p. 313).
Ara wkoll, per eżempju, is-sentenza ta' l-20 ta' Settembru
2001, Courage u Crehan (C-453/99, Ġabra p. I-6297).
32 — Ara, per eżempju, is-sentenzi tat-22 ta' Marzu 1977, Ianelli u
Volpi (74/76, Ġabra p. 557, punt 13; u ta' l-4 ta' Diċembru
1974, Van Duyn (41/74, Ġabra p. 1337, punt 4 sa 8); tas-7 ta'
Lulju 1976, Watson u Beimann (118/75, Ġabra p. 1185, punt
12), u ta' l-14 ta' Diċembru 1995, Sanz de Lera et (C-163/94,
C-165/94 u C-250/94, Ġabra p. I-4281, punt 41).

36. Għalhekk, fiċ-ċentru tal-kwistjoni nsibu
din id-domanda: it-Trattat jimplika li, sabiex
jiżguraw il-funzjonament xieraq tas-suq
komuni, id-dispożizzjonijiet dwar il-movi
ment liberu jipproteġu d-drittijiet tal-parte
ċipanti fis-suq, mhux biss billi jillimitaw issetgħat ta' lawtoritajiet ta' lI stati Membri,
iżda wkoll billi jillimitaw l-awtonomija ta' loħrajn?

37. Xi kummentaturi pproponew li din id
domanda għandu jkollha risposta negattiva
konkreta — permezz ta' largument ewlieni
tagħhom li rregoli dwar ilkompetizzjoni
huma biżżejjed sabiex jegħlbu tfixkil fil
funzjonament xierqa tassuq komuni minn
atturi li mhumiex ta' lI stat 33 . Oħrajn,
madankollu, josservaw illi azzjoni privata —
fi kliem ieħor, azzjoni li flaħħar millaħħar
ma toriġinax mill-Istat u li ma japplikawx
għaliha rregoli dwar ilkompetizzjoni —
tista' timpedixxi lfunzjonament xieraq tas
suq komuni, u għalhekk ikun żbaljat li din lazzjoni tiġi eskluża kategorikament millapplikazzjoni tar-regoli dwar il-moviment
liberu 34.

33 — Marenco, G., "Competition between national economies and
competition between businesses — a response to Judge
Pescatore", Fordham International Law Journal, Vol. 10
(1987) p. 420. L-istess pożizzjoni tidher li mmotivat l-obiter
diċta fil-punt 30 tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-1 ta'
Ottubru 1987, WR (311/85, Ġabra p. 3801) u fil-punt 74 tassentenza tas-6 ta' Ġunju 2002, Sapod Audic (C-159/00,
Ġabra p. I-5031).
34 — Pescatore, P., "Public and Private Aspects of European
Community Law", Fordham International Law Journal, Vol.
10 (1987) 373, partikolarment p. 378 u 379; Baquero Cruz, J.,
"Free movement and private autonomy", European Law
Review, 1999, pp. 603 sa 620; u Waelbroeck, M., "Les
rapports entre les règles sur la libre circulation des
marchandises et les règles de concurrence applicables aux
entreprises dans la CEE", Du droit international au droit de
l'intégration, Nomos, Baden-Baden, 1987, pp. 781 sa 803.
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38. Jiena tal-fehma illi l-opinjoni t a ' laħħar
hija liktar waħda realistika. Din hija kkon
fermata wkoll mill-ġurisprudenza. Il-Qorti
tal-Ġustizzja rrikonoxxiet li r-regoli dwar ilmoviment liberu jistgħu jillimitaw lawtono
mija ta' lindividwi, partikolarment fissen
tenzi tagħha I lKummissjoni vs Franza 35 u
Schmidberger 36 . Iż-żewġ kawżi jiddependu
fundamentalment fuq ir-raġunament li
azzjoni privata tista' tipperikola lgħanijiet
tad-dispożizzjonijiet dwar il-moviment
liberu. Bħala konsegwenza, ilQorti tal-Ġustizzja ddikjarat illi individwi privati m'għand
homx jitħallew jaġixxu mingħajr rigward
xieraq lejn iddrittijiet li persuni individwali
oħra jieħdu mirregoli dwar ilmoviment
liberu. Fissentenza tad9 ta' Dicembru
1987, IlKummissjoni vs Franza, iċċitata iktar
'il fuq ir-riżultat ta' l-atti vjolenti fi protesta
minn bdiewa Franċiżi kien li oħrajn ġew
miċħuda milli jbigħu jew jimportaw frott jew
ħaxix minn Stati Membri oħra. Fissentenza
Schmidberger, limpediment għallmovi
ment liberu ta' merkanzija ma kienx daqs
hekk serju. B'mod kruċjali, madankollu, ilQorti tal-Ġustizzja kkumparat id-dritt ta'
libertà ta' espressjoni ta' grupp ta' dimostraturi mad-dritt ta' kumpannija ta' trasport li
tittrasporta b'mod liberu l-merkanzija minn
Stat Membru għallieħor u, b'dak ilmod,
applikat il-prinċipju fundamentali ta' mo viment liberu ta' merkanzija b'mod orizzontali.

39. Wieħed jista' jinnota li Schmidberger
kkonċernat azzjoni miġjuba minn persuna

35 — Sentenza tad-9 ta' Diċembru 1997 (C-265/95, Ġabra I-6959).
36 — Iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 10.
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privata kontra l-Istat. Din il-proċedura hija
komuni f'ħafna, jekk mhux f'kull, sistemi
legali nazzjonali, fejn ma jistgħux jiddependu
fuq dispożizzjoni kostituzzjonali bħala kawża
indipendenti ta' azzjoni fi proċeduri ċivili.
Din hija alternattiva ta' kif jiġi impost l-effett
orizzontali ta' drittijiet kostituzzjonali, fosthom billi minn dawk id-drittijiet jittieħdu
obbligu fuq lI stat sabiex dan jintervjeni
f'sitwazzjonijiet fejn iddrittijiet kostituzzjo
nali ta' persuna privata qed jiġu mhedda
minn azzjonijiet ta' persuna privata oħra 37.
Mod korollarju u ugwali ta' kif tiġi mogħtija
saħħa normativa liddrittijiet kostituzzjonali
f'relazzjonijiet orizzontali huwa billi jiġi
kkunsidrati bħala li jorbtu lqrati meta
jiddeċiedu każ bejn partijiet privati. Kemm
jekk tinterpretax klawżola kontrattwali, tirregolax dwar azzjoni għal danni, jew tidde
ċidiex rigward talba għal inġunzjoni, il-qorti
għandha, bħala organu ta' lI stat, tagħti
deċiżjoni li tirrispetta d-drittijiet kostituzzjo
nali tal-partijiet 38. Id-demarkazzjoni taddrittijiet individwali b'dawn il-metodi hija
magħrufa bħala "mittelbare Drittwirkung",
jew effett orizzontali indir ett. Ir-riżultat

37 — Ara, per eżempju, Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, is-sentenza Evans vs Ir-Renju Unit ta' l-10 ta' April
2007, punt 75, u s-sentenza X & Y vs L-Olanda tas-26 ta'
Marzu 1985, punti 23 sa 27. Fuq l-effett orizzontali taddispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet talBniedem, ara Spielmann, L'effet potentiel de la Convention
européenne des droits de l'homme entre personnes privées,
Bruylant, Brussels, 1995; u Besson, S., "Comment humaniser
le droit privé sans commodifier les droits de l'homme", Droit
civil et Convention européenne des droits de l'homme, Zürich,
Schulthess, 2006, pp. 1 sa 51.
38 — Eżempju ta' sentenza li fiha l-Qorti tal-ċustizzja interpretat
b'dan il-mod l-effett orizzontali huwa l-Kawża Defrenne
(sentenza tat-8 ta' April 1976, 43/75, Ġabra p. 455, punti 35
sa 37, u 40). Ara wkoll is-sentenza tat-22 ta' Jannar 1981,
Dansk Supermarked (58/80, Ġabra p. 181, punt 12). Ilġurisprudenza nazzjonali hija mimlija eżempji, li minnhom
ser niċċita xi sentenzi. Ir-Renju Unit: Campbell vs Mirror
Group Newspapers, WLR 2005 1, p. 3394, punti 17 u 18
(skond Lord Nicholls); A vs B [2003] QB 195. Il-Ġermanja:
Bundesverfassungsgericht 7, 198 (Lüth); BverfG 81, 242
(aġent kummerċjali); BverfG 89, 214 (garanzija); BverfG, 1
BvR 12/92 tas-6.2.2001 (kuntratt ta' żwieġ). L-Olanda: Hoge
Raad, 15 ta' April 1994, Valkenhorst, NJ 1994, 608. IrRepubblika Ċeka: I. ÚS 326/99 (ara: Bullettin ta' ġurisprudenza Kostituzzjonali, 2000, p. 240). Ir-Repubblika ta' Ċipru:
The Ship 'Panayia Myrtidiotissa' vs Sidiropoulou a.o. (1993)
1. J.S.C 991. Żewġ eżempju klassiċi mill-Istati Uniti huma ssentenzi USSC Shelley vs Kraemer, 334 U.S. 1 (1948) u USSC
New York Times Co. vs Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).
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huwa li regoli kostituzzjonali li huma indi
rizzati lillI stat isiru regoli legali li japplikaw
bejn partijiet privati, li juri li "lGvern huwa
terza persuna għal kull kawża privata u huwa
hekk fil-forma stess tal-liġi u ta' lI mħallef li
jiddeċiedi k-kawża" 39 .

40. Rigward id-demarkazzjoni t a 'l-isferi taddrittijiet rispettivi, effett orizzontali indir ett
jista' jkun differenti minn effett orizzontali
dirett fil-forma; madankollu, m'hemmx dif
ferenza fis-sustanza 40 . Dan jispjega għaliex
id-deċiżjoni f'Defrenne hija kkunsidrata li
kienet irrikonoxxiet l-"effett dirett orizzon
tali" t a 'l-Artikolu 141 KE, anke jekk il-Qorti
tal-Ġustizzja interpretat l-effett orizzontali
ta' dik id-dispożizzjoni bħala dmir fuq il
qrati nazzjonali 41 . Dan jispjega wkoll għaliex
largument talKummissjoni fisseduta, li l
Qorti tal-Ġustizzja għandha tiċħad leffett
orizzontali dirett, minħabba li d-dispożizzjonijiet dwar il-moviment liberu u d-derogi
tagħhom ma kinux imfassla biex japplikaw
għallpersuni privati, hija diġà miċħuda mill
ġurisprudenza. Li kieku Schmidberger kienet

39 — Shapiro, M., u Stone Sweet, A., On Law, Politics &
Judicialization, Oxford University Press, Oxford, 2002, p.
35. Ara wkoll Sunstein, C . ,"State Action is Always Present", 3
Chicago Journal of International Law 465 (2002). Ara wkoll
issentenza Defrenne, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il
paġna 38, punt 35.
40 — Alexy, R., A theory of constitutional rights, Oxford University
Press, Oxford, 2002, p. 363; Kumm, M., "Who is Afraid of the
Total Constitution? Constitutional Rights as Principles and
the Constitutionalization of Private Law", German Law
Journal, Vol. 7, Nru 4 (2006), pp. 341 sa 369, partikolarment
p. 352; Tushnet, M., "The issue of state action/horizontal
effect in comparative constitutional law", International
Journal of Constitutional Law, Vol. 1, Nru 1 (2003), pp. 79
sa 98, partikolarment p. 98; Sunstein, iċċitat iktar 'il fuq finnota ta' qiegħ il-paġna 39, partikolarment pp. 467 u 468.
41 — Sentenza ċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 38,
punti 35 sa 37 u 40.

ġiet deċiża bħala kawża privata bejn ilkumpannija tat-trasport u d-dimostraturi,
il-Qorti tal-Ġustizzja xorta kien ikollha
tikkompara d-dritt tal-moviment liberu ta'
dik ta' l-ewwel u d-dritt ta' dawk ta' laħħar li
jagħmlu demostrazzjonijiet 42. Filfatt, il-każ
preżenti seta' teoretikament tressaq quddiem
il-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest tal-proċedi
menti kontra l-awtoritajiet Finlandiżi talli
naqsu milli jwaqqfu azzjoni kollettiva kontra
Viking Line. Ma kienx jaffettwa s-sustanza
tal-problema: kif tirrikonċilja d-drittijiet għal
moviment liberu ta' Viking Line maddritti
jiet ta' assoċjazzjoni u ta' l-istrajk ta' l-FSU u
l-ITF 43?

Għal liema tip ta' azzjoni privata japplikaw
irregoli dwar ilmoviment liberu?

41. Madankollu, dan ma jfissirx li rregoli
dwar ilmoviment liberu jistgħu dejjem
jintużaw fi proċeduri kontra individwu pri
vat. Il-poter normattiv u soċjo-ekonomiku
inerenti fl-awtoritajiet ta' l-Istat ifisser li
dawn l-awtoritajiet ikollhom, mid-definizzjoni tagħhom, potenzjal sinjifikanti sabiex
ifixklu lfunzjonament xieraq t a s  s u q
komuni. Dan hu aggravat millfatt li, irrele
vanti jekk humiex formalment ta' natura
ġenerali, l-azzjonijiet ta' l-awtoritajiet ta' lIstat qatt ma jittieħdu waħedhom. Huma

42 — F'dan is-sens, Kumm, M., u Ferreres Cornelia, V., 'What is so
special about constitutional rights in private litigation? A
comparative analysis of the function of state action
requirements and indirect horizontal effect', The Constitution
in Private Relations, Eleven International Publishing,
Utrecht, 2005, pp. 241 sa 286, partikolarment p. 253.
43 — Minn hawnhekk l-osservazzjoni "li effett orizzontali jkollu,
b'mod definittiv, dejjem natura diretta" (Leisner, W., Grun
drechte und Privatrecht, Beck, Munich, 1960, p. 378).
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jirrappreżentaw għażliet ta' politika wiesgħa
u għalhekk jaffettwaw lil kull min jixtieq
jeżerċita d-drittijiet tiegħu g ħ a l moviment
liberu fil-ġurisdizzjoni tagħhom. Barra minn
hekk, hemm inqas possibbiltà li awtoritajiet
ta' lI stat jadattaw ilkondotta tagħhom
skond inċentivi kummerċjali li jiżguraw ilfunzjonament normali tas-suq milli l-operaturi ekonomiċi privati 44 . Għalhekk, liskop
tarregoli dwar ilmoviment liberu jestendi
għal kwalunkwe azzjoni ta' lIstat jew nuqqas
ta' azzjoni li tista' timpedixxi jew tagħmel
inqas attraenti l-eżerċizzju tad-drittijiet għal
moviment liberu 45.

joffru prezzijiet iktar baxxi u għażla ikbar lillkonsumaturi. Dan il-prospett biss probabbli
jkun biżżejjed sabiex jimpedixxi aġir ta' dan
it-tip. Għalhekk, issuq "jieħu ħsieb dan".
F'dawn iċ-ċirkustanzi, m'hemmx lok għall
Komunita sabiex tintervjeni.

43. Dan jimplika li rregoli dwar ilmovi
ment liberu japplikaw direttament għal kull
azzjoni privata li għandha l-kapaċità li
effettivament tirr estrinġi per suni oħrajn milli
jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal moviment
liberu. I mma kif jista' xi ħadd jiddetermina
jekk din hija ssitwazzjoni? Ma jidhirx li
hemm risposta sempliċi għal din ilmistoq
sija. I lQorti tal-Ġustizzja, fil-ġurisprudenza
tagħha, mxiet b'attenzjoni kbira billi rriko
noxxiet lapplikazzjoni orizzontali diretta
tarregoli dwar ilmoviment liberu f'każijiet

speċifiċi.

42. Bilkontra, f'ħafna ċirkustanzi, atturi
privati sempliċiment m'għandhomx biżżejjed
influwenza sabiex jirnexxielhom jipprevjenu
lil oħrajn milli jgawdu ddrittijiet tagħhom
għal moviment liberu. Il-każ ta' sid ta' ħanut
individwali li jirrifjuta li j i x t r i merkanzija
minn Stati Membri oħra ma jwassalx għal
tfixkil filfunzjonament tassuq komuni. I r
raġuni hija li fornituri minn Stati Membri
oħra xorta jkollhom lopportunità li jqiegħdu
fissuq ilmerkanzija tagħhom permezz ta'
mezzi oħra. Minbarra dan, issid talħanut
probabbilment ibati minħabba lkompetiz
zjoni minn negozjanti li jbigħu blimnut li
jkollhom ftit problemi sabiex jixtru merkan
zija barranija u li, b'riżultat, ikunu jistgħu

44 — Għal riflessjoni aktar żviluppata ta' dan il-kwistjoni, ara punt
25 tal-konklużjonijiet tiegħi tas7 ta' Settembru 2006 fil
Kawżi Federconsumatori et (C-463/04 u C-464/04, preżentement pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja).
45 — Ara wkoll il-Konklużjonijiet tiegħi fil-Kawża Marks &
Spencer, iċċitati fin-nota ta' qiegħ il-paġna 29, punti 37 sa 40.
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44. Ċertu numru ta' dawn il-kawżi jikkonċernaw l-eżerċizzju ta' drittijiet ta' proprjetà
intelletwali 46 . Dawk li jgawdu dawn iddrittijiet għandhom interess leġittimu kummerċjali sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tagħ
hom bilmod li jixtiequ 47 . Barra minn hekk,
dawn linteressi kienu għandhom jiġu kkunsidrati fid-dawl tal-moviment liberu tal-

46 — Ara, per eżempju, is-sentenzi tal-31 ta' Ottubru 1974,
Sterling Drug (15/74, Ġabra p. 1147, punti 11 u 12); u
Winthrop (16/74, Ġabra p. 1183, punti 11 u 12), u tat-22 ta'
Ġunju 1976, Terrapin (119/75, Ġabra p. 1039).
47 — Ara, per eżempju, is-sentenzi Sterling Drug u Winthorp,
iċċitati iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 46, punt 9
(f'kull kawża); tas-17 ta' Mejju 1988, Warner Brothers u
Metronome Video (158/86, Ġabra p. 2605), u tas-17 ta'
Ottubru 1990, HAG GF (C-10/89, Ġabra p. I-3711, punti 13
u 14).
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merkanzija 48. I nkella, dawk li għandhom
drittijiet ta' proprjetà individwali "jkunu
jistgħu jaqsmu sswieq nazzjonali u għalhekk
jirrestrinġu n-negozju bejn Stati Membri" 49 .

45. Bl-istess mod, il-Qorti tal-Ġustizzja
applikat regoli dwar il-moviment liberu għal
assoċjazzjonijiet sportivi professjonali naz
zjonali u internazzjonali 50. Ir-raġuni hija
evidenti. L-assoċjazzjonijiet in kwistjoni
għandhom influwenza sinjifikanti fuq l
organizzazzjoni ta' sports professjonali bħala
attività ekonomika bejn ilfruntieri. Huma
jistgħu jistabbilixxu regolamenti li jorbtu
effettivament lil kważi kull min jixtieq
jeżerċita dik l-attività. Kif il-Qorti tal-Ġustizzja osservai fis-sentenza Deliège, "l-abolizzjoni bejn Stati Membri ta' ostakli għall
moviment liberu ta' persuni u libertà li jiġu
prowduti servizzi tkun kompromessa jekk labolizzjoni ta' barrieri ta' l-Istat tiġi nnewtralizzata minn ostakli li jirriżultaw milleżerċizzju, minn assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet li mhumiex irregolati mil-liġi
pubblika, ta l-awtonomija legali tagħhom" 51.

48 — Ara, per eżempju, is-sentenzi HAG GF, iċċitata iktar 'il fuq
fin-nota ta' qiegħ il-paġna 47, punti 15 sa 20, u tat-22 ta'
ċunju 1994, IHT Internationale Heiztechnick u Danziger
(C-9/93, Ġabra p. I-2789, punti 41 sa 60).
49 — Sentenza centrafarm (15/74), iċċitata fin-nota ta' qiegħ il
paġna 46, punt 12.
50 — Sentenzi tat-12 ta' Diċembru 1974, Walrave u Koch (36/74,
Ġabra p. 1405); ta' l-14 ta' Lulju 1976, Donà (13/76, Ġabra p.
1333); tal-15 ta' Diċembru 1995, Bosman (C-451/93, Ġabra p.
I : 4921); tal-11 ta' April 2000, Deliège (C-51/96 u C-191/97,
Ġabra p. I-2549); Meca-Medina u Majcen vs Il-Kummissjoni,
iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 21, u tat-13 ta'
April 2000, Lehtonen u Castors Braine (C-176/96, Ġabra p. I2681).
51 — Sentenza ċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 50,
punt 47; sentenzi Meca-Medina u Majcen vs Il-Kummissjoni,
iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 21, punt 24, u
Lehtonen u Castors Braine, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta'
qiegħ il-paġna 50, punt 35.

46. Lapplikazzjoni tad-dispożizzjonijiet
dwar il-moviment liberu ta' azzjoni privata
hija sinjifikanti b'mod partikolari fil-qasam
ta kundizzjonijiet ta' xogħol u aċċess għall
impjieg 52 . IlQorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet
dan fis-sentenza tagħha f'Angonese, meta
applikat lArtikolu 39 KE għal bank privat
f ' B o l z a n o 53. I s  S u r Angonese xtaq jieħu
sehem fkompetizzjoni għal kariga ma' dak
ilbank. Madankollu, aċċess għallkompetiz
zjoni kien ikkundizzjonat minn ħtieġa ta'
pussess ta' ċertifikat ta' bilingwaliżmu li kien
maħruġ mill-awtoritajiet ta', u seta' jinkiseb
biss mill-provinċja ta Bolzano. Il-kundizzjoni rrepetiet rekwiżit li qabel kien jeżisti
għallaċċess fis-servizz pubbliku u f'dak is
sens kompliet prattika stabbilita. Kif il-Qorti
tal-Ġustizzja osservat fis-sentenza tagħha,
residenti ta' Bolzano normalment jiksbu ċċertifikat bħala proċedura normali għal skop
ta' impjieg u kkunsidratu kważi bħala "pass
obbligatorju li hu parti minn taħriġ nor
mali" 54. Għalkemm isSinjur Angonese ma
kellux pussess ta' dan iċ-ċertifikat, kien
perfettament bilingwali u kellu diplomi oħra
li jikkonfermaw dan. Huwa madankollu kien
miċħud aċċess għall-kompetizzjoni.

47. Ħaddiema ma jistgħux ibiddlu l-kwalifiki
professjonali tagħhom jew jakkwistaw imp
jieg ieħor b'mod faċli bħal ma nnegozjanti
jistgħu jbiddlu lprodotti tagħhom jew isibu

52 — Sentenza tat-8 ta' Mejju 2003, Deutscher Handballbund
(C-438/00, Ġabra p. I-4135, punt 32), ikkonfermata missentenza tat-12 ta' April 2005, Simutenkov (C-265/03, Ġabra
p. I-2579, punt 33).
53 — Sentenza tas-6 ta' Ġunju 2000 (C-281/98, Ġabra p. I-4139).
Ara Ragnemalm, H., "Fundamental freedoms and private
action: a new horizon for EU citizens?", EG-domstolen
inifrån, Jure Förlag AB, 2006, p. 177.
54 — Punt 7 tas-sentenza Angonese.
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metodi alternattivi oħra kif iqegħduhom fis
siq. Kundizzjonijiet ta' reklutaġġ bħal dik in
kwistjoni fil-kawża Angonese huma għalhekk
ta' ħsara għallfunzjonament tassuq komuni
anke meta jiġu imposti minn bank privat
bħala parti minn pr attika reġjonali stabbilita.
Il-possibbiltà li, flaħħar millaħħar, inċentivi
ekonomiċi jdgħajfu dawn ilpr attiċi diskriminatorji ta' reklutaġg ma tantx huwa ta'
serħan għal min qed ifittex xogħol ilium.
Forsi iktar milli f'kull qasam ieħor, lidjoma li
"ssuq jista' jibqa' irrazzjonali iktar milli inti
tista' tibqa' solventi" 55 tinstema' ta' veru fü
qasam talmoviment liberu talħaddiema.

48. I segwi minn dan kollu li d-dispożizzjonijiet dwar il-moviment liberu japplikaw għal
azzjoni privata li, skond leffett ġenerali
tagħha fuq min għandu drittijiet għal movi
ment liberu, għandha l-kapaċità li tirrestrinġihom milli jeżerċitaw dawk id-drittijiet, billi
toħloq ostaklu li ma jistgħux jevitaw b'mod
reġonevoli.

L-effett orizzontali tad-dispożizzjonijiet dwar
il-moviment liberu u rispett għal awtonomija
privata kif protetta taħt il-liġi domestika

49. Ovvjament, ir-riżultat li ċerti atturi
privati huma suġġetti għarregoli talmovi

55 — Attribwit lil John Maynard Keynes.
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ment liberu ma jfissirx li lawtonomija
privata tagħhom tispiċċa. Lanqas ma jfisser
neċessarjament l i għandhom ikollhom e ż a t t
l-istess livelli ta' prinċipji daqs l-awtoritajiet
ta' l-Istat. Il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tapplika
livelli differenti ta' eżami, skond is-sors u lgravità ta' limpediment għalleżerċizzju taddritt għal moviment liberu, u skond issaħħa
u lvalidità tattalbiet kompetittivi ta' awto
nomija privata. Fi kliem ieħor, atturi privati
jistgħu ta' spiss jagħmlu affarijiet li awtorita
jiet pubbliċi ma jistgħux 56 .

50. I lQorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet ukoll
li Stati Membri jgawdu marġni ta' diskrezzjoni fil-każ ta' prevenzjoni ta' ostakli għall
moviment liberu li jirriżultaw mill-kondotta
ta' atturi privati 57. F'dan ir-rigward, il-Qorti
tal-Ġustizzja ddikjarat illi "mhijiex kompetenza ta' l-istituzzjonijiet tal-Komunità li
jaġixxu minnflok l-Istati Membri u li jistabbilixxu għalihom miżuri li għandhom jadot
taw u effettivament japplikaw sabiex jissal
vagwardjaw" l-eżerċizzju tad-dritt għal movi
ment liberu 58 . Għalhekk, id-dispożizzjonijiet
rigward il-moviment liberu mhux dejjem
jipprovdu soluzzjoni speċifika għal kull każ,
iżda sempliċiment jistabilixxu ċertu konfini li
fihom kunflitt bejn żewġ partijiet privati jista'
jiġi solvut 59.

56 — Kumm, iċċitat iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 40, p.
352, u p. 362 sa 364. Ara, f'dan is-sens, ukoll: Sunstein,
iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 39.
57 — Sentenza Schmidberger, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ
il-paġna 10, punti 82, 89 u 93.
58 — Sentenza tad-9 ta' Diċembru 1997, Il-Kummissjoni vs Franza,
iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 35, punt 34.
59 — Madankollu, jeżistu sitwazzjonijiet li fihom id-dritt Komunitarju jħalli ftit marġni, jew ebda marġni bħal fil-Kawża
Angonese (li kkonċernat diskriminazzjoni ċara mingħajr ebda
sinjal ta' motiv leġittimu).
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51. Dan għandu konsegwenza importanti:
anke f'każijiet li jaqgħu fliskop tagħhom, id
dispożizzjonijiet dwar il-moviment liberu ma
jiħdux post il-liġi domestika bħala lkuntest
leġiżlattiv rilevanti għallevalwazzjoni ta'
kunflitti bejn atturi privati. Minflok, lI stati
Membri huma liberi li jirregolaw kondotta
privata sakemm huma jirrispettaw illimitaz
zjonijiet stabbiliti middritt Komunitarju.

53. Meta tiddeċiedi kwistjoni li titressaq
quddiemha, il-qorti nazzjonali hija mitluba
sabiex tapplika l-liġi domestika tagħha b'mod
konsistenti marregoli tatTrattat dwar il
moviment liberu 60. Jekk dan ma jkunx
possibbli, u l-liġi domestika ma tkunx taqbel
mar-regoli dwar il-moviment liberu, din ta' laħħar tipprevali 61 . Jekk ma jkunx hemm
rimedju, minħabba li l-liġi domestika ma
tipprovdix kawża ta' azzjoni sabiex jiġi
kkontestat ksur tad-dritt għal moviment
liberu, allura, skond il-prinċipju ta' effettività,
it-talba tista' tiġi bbażata direttament fuq iddispożizzjoni rilevanti tat-Trattati. 62

54. Il-liġi nazzjonali, ibbażata fuq valuri tassistema legali nazzjonali, b'dan il-mod
iżżomm postha fil-kuntest leġiżlattiv li jirregola kunflitti bejn partijiet privati. Fl-istess
ħin leffettività taddritt Komunitarju hija
assigurata.

52. Dan illivell ta' libertà għallI stati Mem
bri għandu implikazzjonijiet proċedurali.
Għalkemm irregoli ta' proċedura ċivili
jvarjaw fost sistemi legali nazzjonali, hija
karatteristika komuni li l-partijiet fil-proċeduri għandhom irresponsabbiltà primarja
sabiex joħolqu lkontenut u lambitu tal
kwistjoni tagħhom. Li kieku dawn ilpartijiet
jitħallew iressqu proċeduri legali quddiem
qorti nazzjonali sempliċiment permezz ta'
referenza għarregoli tatTrattat dwar il
moviment liberu, jkun hemm irriskju li r
regoli nazzjonali applikabbli ma jiġux ikkunsidrati. Sabiex dan ma jseħħx, Stati Membri
jistgħu jirrikjedu, b'mod konformi malprin
ċipju t a 'awtonomija proċedurali, li proċeduri
kontra persuna privata fuq bażi ta' ksur taddritt għal moviment liberu, jistgħu jitressqu
f'qafas ġuridiku nazzjonali, skond motiv ta'
dritt intern — per eżempju tort jew ksur ta'
kuntratt.

Analiżi tal-kawża preżenti

55. Isegwi mill-fatti kif inhuma ddikjarati
fid-digriet tar-rinviju, li l-effett prattiku ta' lazzjonijiet koordinati ta' l-FSU u l-ITF,

60 — Sentenza Defrenne, iċċitata iktar 'il fuq fìn-nota ta' qiegħ il
paġna 38, punti 24 sa 26.
61 — Sentenzi tal-15 ta' Lulju 1964, Costa (6/64, Ġabra p. 1141), u
tad-9 ta' Marzu 1978, Simmenthal (106/77, Ġabra p. 629).
62 — Ara, b'analoġija, is-sentenzi tad-19 ta' Novembru 1991,
Francovich et (C-6/90 u C-9/90, Ġabra p. I-5357); tal-5 ta'
Marzu 1996, Brasserie du Pêcheur u Factortame (C-46/93 u
C-48/93, Ġabra p. I-1029, punt 22), u Courage u Crehan,
iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 31.
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b'mod partikolari fejn jipprekludu negozjati
ma' l-unjonijiet affiljati ma' l-ITF fl-Estonja,
huwa li l-eżerċizzju tad-dritt tal-Viking Line
ta' libertà ta' l-istabbiliment ikun suġġett
għallkunsens talFSU. Meħudin flimkien, l
azzjonijiet ta' lFSU u ta' lI TF għandhom il
kapaċità li effettivament jirrestrinġu l-eżerċizzju tad-dritt ta' libertà ta' l-istabbiliment
ta' impriża bħal ma hija Viking.

56. Għalhekk jiena nipproponi li lQorti tal
Ġustizzja tirrispondi kif ġej għattieni
domanda magħmula millqorti nazzjonali:
lArtikolu 43 KE u lArtikolu 1(1) tar
Regolament Nru 4055/86 għandhom effett
orizzontali fi proċeduri legali nazzjonali bejn
impriża u sindakat jew assoċjazzjoni ta'
sindakati f'ċirkustanzi bħal ma huma dawk
ikkunsidrati fil-proċedura prinċipali.

D — Bilanċ bejn id-dritt ġħal libertà ta' l
istabbiliment u ddritt għal azzjoni kollettiva

57. Viking, għal raġunijiet ta' kümmere li
huma ċari, ifittex qabel kollox li jeżerċita ddritt tiegħu ta' libertà ta' listabbiliment. I t
Trattat jipproteġi dan id-dritt, għax il
posibbilità għal kumpannija sabiex tkun
rilokata fi Stat Membru fejn l-ispejjeż t a ' loperazzjoni tagħha jkunu iktar baxxi hija
ċentrali sabiex jintlaħaq kümmerċ effettiv
fost il-Komunità. Li kieku l-kumpanniji
jitħallew jużaw biss ir-riżorsi produttivi li
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jinstabu f'pajjiż jew reġjun partikolari, dan
ifixkel l-iżvilupp ekonomiku ta' dak ir-reġjun
kif ukoll ta' dawk ir-reġjuni fejn ir-riżorsi
meħtieġa huma iktar disponibbli. L-eżerċizzju tad-dritt ta' libertà ta' l-istabbiliment
huwa għalhekk strumentali sabiex tiżdied ilbenesseri ekonomika għallI stati Membri
kollha 63.

58. Madankollu, għalkemm iddritt ta'
liberta t a ' listabbiliment joħloq benefiċċji
ġenerali, ħafna drabi jkollu wkoll konse
gwenzi li jweġġgħu, b'mod partikolari għall
ħaddiema ta' kumpanniji li jkunu ddeċiedew
li jirrilokaw. B'mod inevitabbli, it-twettiq ta'
progress ekonomiku permezz ta' kümmere
fost il-Komunità jinvolvi riskju għallħad
diema filKomunità li jkollhom jgħaddu
minn bidliet fiċ-ċirkustanzi taxxogħol jew
anke jbatu minn telf taxxogħol tagħhom.
Dan irriskju, meta seħħ għallekwipagġ tarRosella, huwa eżattament dak li wassal għall
azzjonijiet talFSU u lI TF.

59. Għalkemm itTrattat jistabbilixxi ssuq
komuni, ma jinjorax ilħaddiema l i huma
affettwati b'mod negattiv mill-karatteristiċi
negattivi tiegħu. Għallkuntrarju, lordni
ekonomika Ewropea hija stabbilita b'mod
sod f'kuntratt soċjali: ħaddiema flEwropa
għandhom jaċċettaw il-konsegwenzi negat
tivi rikorrenti li huma inerenti filħolqien ta'

63 — Ara, per eżempju, Corden, M. W., "The Normative Theory of
International Trade," The Handbook of International Econo
mics, Vol. 1, Elsevier, Amsterdam, 1984, pp. 63 sa 130; Kenen,
P., The International Economy, Cambridge University Press,
Cambridge, 2000; Molle, The Economics of European
Integration: Theory, Practice and Policy, Ashgate, Aldershot,
2006.
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prosperità li dejjem tiżdied tas-suq komuni,
filwaqt li s-soċjetà għandha tikkommetti
ruħha għattitjib ġenerali tal-kundizzjonijiet
ta' lgħejxien u taxxogħol tagħhom, u għall
prowista ta' appoġġ ekonomiku għal dawk il
ħaddiema li, bħala konsegwenza ta' forzi tas
suq, kellhom xi diffikultajiet 64 . Kif juri l
preambolu, dan ilkuntratt huwa inkorporat
fitTrattat.

60. I ddritt ta' assoċjazzjoni u d-dritt ta'
azzjoni kollettiva huma strumenti essenzjali
għallħaddiema sabiex jesprimu ruħhom u
sabiex igiegħlu lillgvernijiet u lil min iħad
dem isegwu lparti tagħhom talkuntratt
soċjali. Huma jipprovdu l-mezz sabiex ikun
enfasizzat li r-rilokazzjoni, filwaqt li funda
mentalment hija ta' benefiċċju għassoċjetà,
tinvolvi spejjeż għallħaddiema li jiġu kkollokati, u li dawk l-ispejjeż m'għandhomx
jitħallsu millħaddiema biss. B'dan ilmod,
iddrittijiet ta' assoċjazzjoni u ta' azzjoni
kollettiva huma ta' natura fundamentali fissistema legali Komunitarja, kif tafferma millġdid il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta'
l-Unjoni E w r o p e a 65. M a d a n k o l l u ddomanda prinċipali fil-każ preżenti hija għal

64 — Ara, għal osservazzjoni simili, Elwell, C.K., Foreign Outsour
cing: Economie I mplications and Policy Responses, CRS
Report for Congress, 2005, li jinstab wkoll f: http://ec.
europa.eu/employment_social/restructuring/facts_en.htm.
65 — Artikoli 12 u 28 talKarta tadDrittijiet Fundamentali ta' l
Unjoni Ewropea, imħabbra f'Nizza fis7 ta' Diċembru 2000
(ĠU C 364, p. 1). Ara wkoll punt 48 tal-konklużjonijiet tiegħi
ta' l14 ta' Diċembru 2006, ippreżentati fil-Kawża Ordre des
barreaux francophones et germanophone et, preżentement
pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

liema skopijiet tista' tintuża azzjoni kollettiva
u sa fejn tista' twassal Din tmiss ma' sfida
kbira għallKomunità u lI stati Membri
tagħha: sabiex tieħu ħsieb dawk ilħaddiema
li huma affettwati b'mod negattiv bħala
konsegwenza ta' loperazzjoni tassuq
komuni, filwaqt li flistess hin tiżgura lbenefiċċji ġenerali ta' negozju fi ħdan il
Komunità.

61. I lqorti li qed tagħmel iddomanda
ssaqsi jekk lazzjonijiet antiċipati mill-ITF u
l-FSU "jilħqux bilanċ ġust bejn id-dritt soċjali
fundamentali li tittieħed azzjoni kollettiva u
llibertà ta' listabbiliment u li jiġu pprovduti
servizzi". Issa li rajna din id-domanda minn
perspettiva ġenerali, huwa possibbli li neżaminaw aktar mill-qrib il-forma u lgħan ta' l
azzjoni kollettiva kkunsidrata.

62. Politika koordinata ta' azzjoni kollettiva
fost issindakati normalment tikkostitwixxi
mezz leġittimu sabiex tipproteġi l-pagi u lkundizzjonijiet taxxogħol talbaħrin. Iżda,
azzjoni kollettiva li għandha leffett li taqsam
issuq taxxogħol u li timpedixxi lkiri ta'
baħrin minn ċerti Stati Membri sabiex
tipproteġi l-impjiegi ta' baħrin fi Stati Mem
bri oħra tolqot fundamentalment il-prinċipju
tan-nuqqas ta' diskriminazzjoni li fuqu s-suq
komuni huwa fondat.
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63. Sabiex jiġi stabbilit jekk politika ta'
azzjoni kollettiva koordinata preżentament
diskussa għandhiex leffett li taqsam issuq
taxxogħol bi ksur tal-prinċipju ta' nuqqas ta'
diskriminazzjoni, huwa utli li niddistingwu
bejn żewġ tipi ta' azzjoni kollettivi li jistgħu
jkunu in kwistjoni fil-każ preżenti: azzjoni
kollettiva sabiex tipperswadi lil Viking Line
biex iżżomm l-impjiegi u l-kundizzjonijiet
taxxogħol t a 'l-ekwipaġġ preżenti u l-azzjoni
kollettiva sabiex ittejjeb it-termini ta' limpjiegi talbaħrin fost ilKomunità.

Azzjoni kollettiva flinteressi ta' impjiegi u
kundizzjonijiet taxxogħol ta' l-ekwipaġġ
preżenti

64. Raġuni primarja sabiex
l-ITF u l-FSU
jieħdu azzjoni kollettiva tista' tkun sabiex
inaqqsu konsegwenzi negattivi li ttibdil ta'
bandiera tarRosella jkollu fuq l-ekwipaġġ
preżenti. Azzjoni kollettiva koordinata tista'
għalhekk isservi, per eżempju, sabiex tassi
gura l-pagi u l-kundizzjonijiet taxxogħol
tagħhom, li tipprevjeni li xi ħaddiema
jispiċċaw bla xogħol, jew sabiex tikseb
kumpens ġust.

65. Minħabba l-marġini ta' diskrezzjoni li ddritt Komunitarju jħalli lillI stati Membri,
huwa f'idejn ilqorti nazzjonali sabiex tidde
termina, fiddawl tarregoli domestiċi applikabbli rigward l-eżerċizzju tad-dritt ta'
azzjoni kollettiva, jekk l-azzjoni kkunsidrata
tmurx lil hinn minn dak li l-liġi domestika
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tikkunsidra legali sabiex tipproteġi l-interessi
ta' l-ekwipaġġ kurrenti. Madankollu, meta
jagħmlu din iddeterminazzjoni, qrati naz
zjonali għandhom iddmir skond iddritt
Komunitarju li jiggarantixxu li każijiet ta'
rilokazzjoni ġewwa l-Komunità ma jiġux
itrattati b'mod inqas favorevoli minn dawk
ġewwa l-fruntieri nazzjonali.

66. Għalhekk, bħala prinċipju, id-dritt
Komunitarju ma jipprekludix lis-sindakati
milli jieħdu azzjoni kollettiva li għandha l
effett li tirrestrinġi d-dritt ta' l-istabbiliment
ta' impriża li għandha lintenzjoni li tirriloka
fi Stat Membru ieħor, sabiex jipproteġu lħaddiema ta' dik l-impriża.

67. Madankollu, azzjoni kollettiva sabiex
tipperswadi impriża sabiex iżżomm l-imp
jiegi kurrenti u l-kundizzjonijiet taxxogħol
tagħha m'għandhiex tiġi konfuża ma' azzjoni
kollettiva sabiex tipprevjeni impriża milli
tipprovdi servizzi tagħha ladarba tiġi rrilokata barra mill-pajjiż. L-ewwel tip ta' azzjoni
kollettiva tirrappreżenta metodu leġittimu
għallħaddiema li jżommu d-drittijiet tagħ
hom u tikkorrispondi għal dak li jseħħ
normalment kieku rilokazzjoni kellha sseħħ
fi Stat Membru. Iżda, dan ma jistax jingħad
għal azzjoni kollettiva li sempliċiment tipprova tipprevjeni impriża li tkun iċċaqilqet
x'imkien ieħor milli legalment tipprovdi s
servizzi tagħha flI stat Membru li fih kienet
stabbilita preċedentement.
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68. L-imblukkar jew theddida ta' imblukkar,
permezz ta' azzjoni kollettiva, ta' impriża
stabbilita fi Stat Membru wieħed milli
tipprovdi sservizzi tagħha fi Stat Membru
ieħor huwa essenzjalment ittip ta' ostaklu
għallkummerċ li l-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat inkompatibbli mat-Trattat fis-sentenza
tad-9 ta' Diċembru 1997 Il-Kummissjoni vs
Franza 66 , peress li dan imur totalment
k o n t r a r-raġuni fundamentali t a s - s u q
komuni. Barra minn hekk, jekk jitħallew
dawn ittipi ta' azzjoni, dan ikun ifisser riskju
li jinħoloq ambjent ta' ritaljazzjoni kostanti
bejn gruppi soċjali fi Stati Membri differenti,
li jista' jhedded s-suq komuni u l-ispirtu ta
solidarjetà inkorporat fih b'mod gravi.

69. Kuntrarjament għal dak li jallegaw lI TF
u lFSU, din ilkonstatazzjoni blebda mod
ma hija affettwata mill-ġurisprudenza talQorti tal-Ġustizzja dwar ħaddiema
kollokati. F'dan ilkuntest speċifiku ta' ħad
diema kollokati, ilQorti tal-Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet dwar il-moviment
liberu ma jipprekludux Stati Membri milli
japplikaw ir-regoli nazzjonali tagħhom dwar
kundizzjonijiet taxxogħol u pagi minimi lill
ħaddiema kollokati li jaħdmu fitterritorju
tagħhom fuq bażi temporanja 67. L-Istati
Membri huma ntitolati li japplikaw Vistandards nazzjonali tagħhom ta' protezzjoni tal
ħaddiema għallħaddiema kollokati sa fejn
dan hu neċessarju u proporzjonali sabiex
jipprovdu livell ekwivalenti ta' protezzjoni

66 — Iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 35.
67 — Ara, per eżempju, is-sentenzi tat-23 ta' Novembru 1999,
Arblade et (C-369/96 u C-376/96, Ġabra p. I-8453, punti 41 u
42); tal-15 ta' Marzu 2001, Mazzoleni u ISA (C-165/98,
Ġabra p. I-2189, punt 29), u tat-12 ta' Ottubru 2004, Wolff &
Müller (C-60/03, Ġara p. I-9553, punt 36).

talħaddiema lillħaddiema kollokati u l
ħaddiema millI stat Membru ospitanti 68 .
Iżda, din il-linja ta' ġurisprudenza tirriżulta
prinċipalment minn interess għal trattament
ugwali u koeżjoni soċjali bejn ilħaddiema. L
iskop tal-ġurisprudenza dwar ħaddiema kol
lokati mhuwiex li tkun tista' ssir l-impożizzjoni ta' kundizzjonijiet taxxogħol domes
tiku u ta' pagi fuq impriżi stabbiliti fi Stat
Membru ieħor — għalkemm sa ċertu punt
tista' jkollha dak l-effett — iżda li tassigura li
ħaddiema li huma temporanjament stazzjo
nati fitterritorju ta' Stat Membru jgwadu
livell ekwivalenti ta' protezzjoni talħad
diema bħallkollegi tagħhom millI stat
Membru ospitanti, li ħafna drabi jkollhom
jaħdmu magħhom. Dik issitwazzjoni sem
pliċiment ma teżistix fil-każ preżenti.

Azzjoni kollettiva sabiex ittejjeb it-ter mini ta'
l-impjieg ta' baħrin f'kull parti talKomunità

70. Naturalment, lFSU tista', flimkien ma' l
ITF u sindakati oħrajn, tuża' azzjoni kollet
tiva kkoordinata bħala mezz ta' kif ittejjeb it
termini ta' impjieg talbaħrin f'kull parti tal
Komunità. Politika intiża sabiex tikkoordina
s-sindakati nazzjonali sabiex tippromovi
ċertu livell ta' drittijiet għal baħrin hija
konsistenti maddritt tagħhom għal azzjoni
kollettiva. Bħala prinċipju, tikkostitwixxi

68 — Sentenzi, iċċitati iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 67,
Arblade et, punt 53; Mazzoleni u ISA, punt 35; Finalarte et,
iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 14, punt 41, u
tal-21 ta' Settembru 2006, Il-Kummissjoni vs L-Awstrija
(C-168/04, Ġabra p. I-9041, punt 47).
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metodu raġonevoli ta' kif tikkontrobilanċja lazzjonijiet ta' impriżi li jfittxu li jbaxxu lispejjeż taxxogħol tagħhom billi jeżerċitaw
id-drittijiet tagħhom għal moviment liberu.
Wieħed m'għandux jinjora, f'dan irrigward,
ilfatt li ħaddiema għandhom livell iktar baxx
ta' mobbiltà minn kapital jew impriżi. Meta
ma jistgħux isemmgħu leħinhom, ilħad
diema għandhom jaħdmu permezz ta' koa
lizzjoni.Irrikonoxximent taddritt tagħhom
li jaġixxu kollettivament fuq livell Ewropew
għalhekk sempliċiment jittrasponi l-loġika ta'
azzjoni kollettiva nazzjonali għal livell Ewro
pew. Madankollu, blistess mod kif hemm
limiti għaddritt għal azzjoni kollettiva meta
din hija eżerċitata fuq livell nazzjonali, hemm
limiti għal dak iddritt meta eżerċitat fuq
livell Ewropew.

71. Politika ta' azzjoni kollettiva kkoordinata
tista' faċilment tiġi abbuiata b'mod diskriminatorju jekk topera fuq bażi ta' obbligu
impost fuq is-sindakati nazzjonali kollha
sabiex jappoġġjaw azzjoni kollettiva minn

kwalunkwe sindakati affiljati magħhom. Din
tagħti setgha lil kwalunke sindakat nazzjonali
sabiex jitlob assistenza lil sindakati oħra
sabiex jagħmlu rrilokazzjoni fi Stat Membru
ieħor kondizzjonali fuq lapplikazzjoni t a ' l
istandards preferuti tagħha rigward protez
zjoni talħaddiema, anke wara li tkun seħħet
irrilokazzjoni. Filfatt, għalhekk, politika
bħal din tkun kapaċi li tipproteġi ssetgħa
ta' negozjar kollettiv ta' xi sindakati naz
zjonali għaddannu ta' linteressi ta' oħrajn, u
li taqsam issuq taxxogħol bi ksur tarregoli
dwar ilmoviment liberu.

72. Minnaħa loħra, jekk sindakati oħra
kellhom filfatt illiberta li jagħżlu, fsitwazzjoni partikolari, jekk jipparteċipawx jew le
f azzjoni kollettiva, il-periklu ta' abbuż diskriminatorju ta' politika koordinata jiġi miżmum. Dwar jekk din hijiex is-sitwazzjoni jew
le fiċ-ċirkustanzi tal-każ preżenti għandu
jitħalla f'idejn ilqorti li qed tagħmel id
domanda.

III — K o n k l u ż j o n i

73. Fid-dawl ta' dak li ntqal, nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tagħti rrisposta li
ġejja g ħ a d  d o m a n d i mressqa millCourt of Appeal (England & Wales) (Civil
Division):

"1) Azzjoni kollettiva m e ħ u d a m i n n sindakat jew assoċjazzjoni ta' sindakati bl-iskop
li tippromovi lgħanijiet talpolitika soċjali tal-Komunità, mhijiex, għal dik ir
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raġuni biss, eżenti mill-applikazzjoni t a 'l-Artikolu 43 KE u r-Regolament Nru
4055/86, tat-22 t a ' Diċembru 1986, li japplika l-prinċipju tal-libertà li jiġu
pprovduti servizzi tat-trasport marittimu bejn l-Istati Membri u bejn l-Istat
Membri u pajjiżi terzi.

2)

L-Artikolu 43 KE u l-Artikolu 1(1) tar-Regolament Nru 4055/86 għandhom
effett orizzontali fi proċeduri legali nazzjonali bejn impriża u sindakat jew
assoċjazzjoni ta' sindakati fċirkustanzi bħal ma huma dawk ikkunsidrati fil
proċedura prinċipali.

3)

L-Artikolu 43 KE ma jipprekludix sindakat jew assoċjazzjoni t a 'sindakati milli
jieħdu azzjoni kollettiva li għandha leffett li tirrestrinġi d-dritt ta' listabbiliment t a ' impriża li għandha lintenzjoni li tirriloka fi Stat Membru
ieħor, sabiex tipproteġi lħaddiema ta' dik l-impriża. Huwa f'idejn il-qorti
nazzjonali sabiex tiddetermina jekk din l-azzjoni hijiex legali fid-dawl tar-regoli
domestiċi applikabbli rigward l-eżerċizzju tad-dritt ta' azzjoni kollettiva,
sakemm każijiet ta' rilokazzjoni ġewwa l-Komunità ma jiġux itrattati b'mod
inqas favorevoli minn dawk ġewwa l-fruntieri nazzjonali.

4)

L-Artikolu 43 KE jipprekludi politika koordinata ta' azzjoni kollettiva minn
sindakat u assoċjazzjoni t a 'sindakati li, billi tirrestrinġi d-dritt t a 'libertà ta' lstabbiliment, għandha leffett li taqsam issuq taxxogħol u li timpedixxi lkiri
ta' baħrin minn ċerti Stati Membri sabiex tipproteġi l-impjiegi ta' baħrin fi Stati
Membri oħra."
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