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AVVIŻ GĦALL-MEMBRI

Petizzjoni 0930/2002 mressqa minn Maria Hortatou (Griega) f'isem ix-Xirka tal-
Ħaddiema bil-Kuntratt OPAP AE, dwar in-nuqqas ta' bdil ta' kuntratti ta' l-impjieg 
għal żmien fiss f'kuntratti għal żmien indefinit

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-persuna li ressqet il-petizzjoni qed tilmenta li d-Direttiva tal-Komunità dwar il-bdil tal-
kuntratti kollha ta' l-impjieg għal żmien fiss f'kuntratti ta' l-impjieg għal żmien indefinit ma 
ġietx implimentata fil-Greċja. Dan joħloq distorsjoni, u persuni fuq kuntratt għal żmien fiss, 
anke jekk ikunu ħadmu għal ħafna snin, jinsabu fil-periklu li jsibu ruħhom mingħajr impjieg.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ April 2003. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skond 
l-Artikolu 192(4)

3. Risposta interim tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta' Ottubru 2003.

Il-persuna li qed tressaq il-petizzjoni qed tallega li d-Direttiva 99/70/KE dwar l-impjieg għal 
żmien fiss ma ġietx implimentata b'mod korrett fil-Greċja, għaliex kuntratti ta' l-impjieg għal 
żmien fiss, li ġew imġedda ħafna drabi, mhux qed jinbidlu f'kuntratti għal żmien indefinit.

Ta' min ifakkar li hi interpretazzjoni ħażina li d-Direttiva 99/70/KE dwar il-Ftehima Qafas fuq 
impjieg għal żmien fiss konklużi bejn l-ETUC, L-UNICE u s-CEEP1 tipprovdi għal bidla 
minn kuntratti għal żmien fiss f'kuntratti għal żmien permanenti.

  
1 ĠU L 175, 10.7.1999, p. 88.
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Dak li tgħid fi Klawsola 5 hu li biex timpedixxi abbużi li jirriżultaw mill-għoti ta' kuntratti 
għal żmien fiss suċċessivi, l-Istati Membri għandhom idaħħlu għall-inqas waħda minn dawn 
il-miżuri.

1) raġunijiet oġġettivi li jiġġustifikaw it-tiġdid ta' kuntratti bħal dawn;

2) iż-żmien massimu totali ta' kuntratti suċċessivi għal żmien fiss;

3) kemm-il darba jistgħu jiġġeddu kuntratti bħal dawn.

Il-limiti dwar kuntratti suċċessivi għal żmien fiss huma għalhekk deċiżi mill-Istati Membri 
wara konsultazzjoni mas-sħab soċjali. Importanti ħafna, għalhekk li l-miżuri mdaħħla ikunu 
effiċjenti biżżejjed biex jimpedixxu abbużi.

Il-Greċja għamlet traspożizzjoni tad-Direttiva f'April 2003. Is-servizzi tal-Kummissjoni 
qegħdin jagħmlu valutazzjoni tal-miżuri ta' traspożizzjoni Griegi, inklużi l-miżuri biex 
jimpedixxu abbużi li jirriżultaw mill-kuntratti għal żmien fiss.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Marzu 2006

Id-Direttiva 1999/70/KE dwar impjieg għal żmien fiss kellha tkun trasposta fil-Greċja sa l-10 
ta' Lulju 2002. Il-Greċja sa dak iż-żmien kienet infurmat lill-Kummissjoni li d-Direttiva 
kienet ġiet trasposta permezz ta' tliet Digrieti Presidenzjali li kienu adottati fl-2003 u fl-2004. 
Sadanittant il-Kummissjoni rċeviet numru ta' ittri u ilmenti u l-Parlament Ewropew irċieva 
numru ta' petizzjonijiet, kollha jesprimu ilmenti rigward it-traspożizzjoni tad-Direttiva fil-
Greċja.

Wara analiżi bir-reqqa tad-Digrieti Griegi, l-ilmenti u informazzjoni oħra disponibbli il-
Kummissjoni ma tikkunsidrax li tibda proċeduri dwar ksur ta' regoli kontra l-Greċja fuq in-
nuqqas ta' traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE dwar impjieg għal żmien fiss. Qabel ma xi 
ilmenti jingħalqu l-individwi li ressqu l-ilmenti ser jingħataw l-opportunità li jagħtu l-
opinjonijiet tagħhom.  

5. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2007

Tikkonċerna petizzjonijiet nru. 930/2002, nru. 233/2003, nru. 336/2003, nru. 669/2003, nru. 
296/2004, nru. 356/2004, nru. 460/2005, and nru. 665/2005.

Il-Qorti Ewropew tal-Ġustizzja fl-4 ta' Lulju 2006 tat id-deċiżjoni fil-każ C-212/04 Adeneler
li fih Qorti Griega kienet staqsiet mistoqsijiet dwar l-interpretazzjoni u l-effetti tad-Direttiva 
1999/70/KE fid-dawl ta' ċerta dispożizzjonijiet tad-Digriet Presidenzjali 81/2003. Il-Qorti 
sabet li kien hemm diffikultajiet dwar xi wħud mid-dispożizzjonijiet ta' dak id-Digriet. Dawn 
id-diffikultajiet kienu wkoll identifikati mill-Kummissjoni fi stadju aktar bikri u l-
Kummissjoni għalhekk infurmat b'dan lill-awtoritajiet Griegi fl-2004. Id-dispożizzjonijiet 
kontroversjali fid-Digriet 81/2003 ġew emendati bid-Digrieti Presidenzjali 164/2004 u 
180/2004. Għandu jingħad ukoll li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fid-deċizjoni Adeneler
ikkonfermat ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni quddiem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
f'diversi okkażjonijiet: Id-Direttiva 1999/70/KE tirrikjedi li l-Istati Membri jintroduċu miżuri 
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biex  jimpedixxu l-abbuż ta' kuntratti suċċessivi, imma ma tirrikjedix li kuntratti għal żmien 
fiss jinbidlu f'kuntratti għal żmien indefinit sakemm ikun hemm miżuri effettivi oħra li 
jimpedixxu l-abbuż.

Il-Kummissjoni tikkunsidra li miżuri bħal dawn kienu introdotti mid-Digrieti Presidenzjali 
164/2004 u 180/2004. Għalhekk kull ilment imressaq quddiem il-Kummissjoni li hu relatat 
mat-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE dwar impjieg għal żmien fiss fil-Greċja permezz 
tad-Digrieti Presidenzjali 81/2003 tat-2 ta' April 2003, 164/2004 tad-19 ta' Lulju 2004 u 
180/2004 tat-23 ta' August 2004 issa ngħalaq. 

Minbarra dan, ta' min isemmi dawn iż-żewġ elementi dwar l-applikazzjoni prattika u l-
infurzar tal-leġiżlazzjoni Griega fit-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE.

1) Wara li ngħalqu l-ilmenti, il-Kummissjoni kienet irċeviet informazzjoni dwar l-iżviluppi l-
aktar reċenti fil-Greċja li tindika li l-qrati kienu f'ħafna każi iddeċiedew li kuntratti b' 
żmien fiss  fis-settur pubbliku għandhom jinbidlu f'kuntratti għal żmien indefinit imma li l-
awtoritajiet amministrattivi u tal-verifika kienu rrifjutaw li jesegwixxu dawn id-
deċiżjonijiet. Min-naħa l-waħda, ir-rifjut ta' l-awtoritajiet li jaċċettaw il-bdil ta' kuntratti 
għal żmien fiss f'kuntratti għal żmien indefinit mhux bilfors jimplika li l-awtoritajiet Griegi 
naqsu li jimplimentaw id-Direttiva b'mod korrett. Min-naħa l-oħra, jekk il-qrati sabu li l-
uniku rimedju effettiv li kien hemm kien il-bdil ta' kuntratti b'żmien fiss f'dawk għal żmien 
indefinit, ir-rifjut li jesegwixxu dawn id-deċiżjonijiet iqajjem kwistjoni rigward l-
applikazzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE sakemm dawn id-deċizjonijiet jirrigwardaw każi li 
jaqgħu taħt din id-Direttiva.

2) Hemm ukoll il-kwistjoni ġenerali dwar il-leġiżlazzjoni speċjali rigward l-infurzar ta' miżuri 
interim kontra l-istat u s-settur pubbliku ġenerali dwar per eżempju l-bdil ta' kuntratti għal 
żmien fiss. Dan għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet indirizzati fil-petizzjoni 455/2005. 

Il-Kummissjoni qed tkompli teżamina  il-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq u għal dan il-
għan talbet lill-awtoritajiet Griegi aktar informazzjoni. Dan l-istħarriġ jippermetti lill-
Kummissjoni li tagħmel valutazzjoni tas-sistema li qed jużaw l-awtorijitajiet Griegi biex 
jiżguraw l-applikazzjoni u l-infurzar tal-legiżlazzjoni nazzjonali fit-traspożizzjoni tad-
Direttiva 1999/70/KE.
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