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Kumitat għall-Petizzjonijiet

28.02.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0669/2003 imressqa minn Dimitrios Gousidis (Grieg), għan-nom ta’ l-Unjoni 
tal-Ġurnalisti tal-Maċedonja u l-Gazzetti ta’ Kuljum ta’ Thrace u ko-firmatarju dwar 
il-kundizzjonijiet ta’ reklutaġġ tal-ġurnalisti ma’ l-ERT (It-televiżjoni u r-radju Grieg) 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, chairman ta’ l-Unjoni msemmija hawn fuq isostni li l-maġġoranza 
tal-ġurnalisti ta’ l-‘ERT’ jiġu mpjegati fuq kuntratti temporanji qosra minn xahar sa tliet xhur 
minflok fuq kuntratti indefiniti, kif għandu jkun il-każ. Dak li ressaq il-petizzjoni jargumenta 
li d-dispożizzjonijiet legali tal-Komunità li għandhom x’jaqsmu mad-drittijiet fundamentali 
ta’ l-impjegati fuq il-post tax-xogħol u d-drittijiet soċjali tagħhom qed jinkisru b’dawn il-
kuntratti ta’ xogħol.

2. Ammissibilita’

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Diċembru 2003. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond ir-Regola 192(4).

3. Tweġiba temporanja tal-Kummissjoni, waslet fil-25 t’Awwissu 2004.

Dak li ressaq il-petizzjoni jirreferi għas-sitwazzjoni diffiċli tal-ġurnalisti fil-qasam tax-xandir 
pubbliku. Skond dak li ressaq il-petizzjoni,  ħafna qed jimlew postijiet ta’ bżonn permanenti  
iżda jaħdmu b’kuntratti ta’ servizz, li jfisser li m’humiex intitolati għall-benefiċċji jew 
drittijiet oħra mogħtija lill-ħaddiema. Oħrajn jaħdmu b’kuntratti ta’ perijodu definit li 
m’humiex koperti bil-leġislazzjoni li timplimenta d-Direttiva fuq xogħol ta’ perijodu definit.

Id-Direttiva 1999/70/KE li tirrigwarda l-Ftehim Qafas għal xogħol ta’ perijodu definit
konkluż mill-ETUC, UNICE u CEEP1 ma tkoprix nies li jaħdmu b’kuntratti ta’ servizz.  Jekk
is-sitwazzjoni ta’dawn in-nies hix waħda li huma għandhom jitqiesu bħala ħaddiema normali 
minflok ħaddiema b’kuntratti ta’ servizz hija kwistjoni li għandha tiġi indirizzata mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Lanqas id-Direttiva ma tistipula meta huwa permess li jiġi
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impjegat ħaddiem b’kuntratt ta’ perijodu definit minflok b’kuntratt ta’ perijodu indefinit. Din 
hija wkoll kwistjoni li għandha tiġi indirizzata mill-liġi u l-awtoritajiet nazzjonali.

Madankollu, id-Direttiva 99/70/KE tintroduċi obbligu fuq l-Istati Membri biex ma jħallux isir 
abbuż li jiġi mill-użu suċċessiv ta’ kuntratti ta’ perijodu definit. Huma jistgħu jagħżlu li 
jdaħħlu raġunijiet oġġettivi li jiġġustifikaw it-tiġdid tal-kuntratti, jistipulaw il-perijodu 
massimu jew kemm-il darba se jġeddu.

Id-digriet Grieg li jimplimenta d-Direttiva jistipula lista twila ta’ raġunijiet oġġettivi għall-
kuntratti ta’ perijodu definit bla limitu. Fil-każ tas-settur awdjoviżiv hemm raġuni biex 
wieħed jaħseb li jeżistu raġunijiet oġġettivi għal kuntratti suċċessivi bla restrizzjonijiet. Is-
servizzi tal-Kummissjoni jemmnu li d-Digriet Grieg f’dan ir-rispett ma jagħmilx 
traspożizzjoni korretta jew adegwata tad-Direttiva. Il-Kummissjoni għalhekk għandha l-ħsieb
li tibda proċeduri ta’ ksur kontra l-Greċja.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Frar 2005.

L-implimentazzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE ġiet ’il quddiem ġmielha bid-digrieti 
presidenzjali l-ġodda 164/2004, applikabbli għas-settur pubbliku u 180/2004, applikabbli 
għas-settur privat.

Sfortunatament xi problemi għadhom hemm rigward is-settur privat, speċjalment fis-settur 
tat-trasport bl-ajru u s-servizzi ta’ l-ajruport, fejn jidher li għad hemm possibilità li jiġu 
konklużi kuntratti suċċessivi għal żmien definit mingħajr limitazzjoni. Il-Kummissjoni 
għalhekk għandha l-intenzjoni li tkompli ssegwi l-każ. 

5. Tweġiba addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Marzu 2006

Id-Direttiva 1999/70/KE dwar xogħol għal żmien definit kellha tkun trasposta fil-Greċja sal-
10 ta’ Lulju 2002. Minn dak iż-żmien il-Greċja avżat lill-Kummissjoni li d-Direttiva ġiet 
trasposta bi tliet Digrieti Presidenzjali, 81/2003 tat-2 April 2003, 164/2004 tad-19 ta’ Lulju 
2004 u 180/2004 tat-23 t’Awwissu 2004. Barra minn hekk, il-Kummissjoni rċeviet ukoll 
għadd ta’ petizzjonijiet, kollha jressqu diversi lmenti dwar it-trasposizzjoni tad-Direttiva fil-
Greċja.

Wara analiżi bir-reqqa tad-Digrieti Presidenzjali msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni ma 
tarax li se jkun hemm bidu ta’ proċeduri dwar ksur ta’ liġi kontra l-Greċja. Irid jingħad ukoll 
li qabel kull ilment jingħalaq, il-kwerelanti individwali se jingħataw l-opportunità li jressqu l-
veduti tagħhom. 

6. Tweġiba addizzjonali tal-Kummissjoni, waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Tikkonċerna wkoll petizzjoni nru. 930/2002, il-petizzjoni nru. 233/2003, il-petizzjoni nru. 
336/2003, il-petizzjoni nru. 0669/2003, il-petizzjoni nru. 296/2004, il-petizzjoni nru. 
356/2004, il-petizzjoni nru.  460/2005, il-petizzjoni nru. 665/2005.

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fl-4 ta’ Lulju 2006 tat is-sentenza dwar il-każ C-212/04 
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Adeneler fejn il-Qorti Griega staqsiet mistoqsijiet dwar l-interpretazzjoni u l-effetti tad-
Direttiva 1999/70/KE fid-dawl ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Digriet Presidenzjali 81/2003. Il-
Qorti sabet li kien hemm problemi għal xi dispożizzjonijiet f’dak id-Digriet. Dawn il-
problemi kienu wkoll ġew identifikati mill-Kummissjoni fi stadju aktar bikri u għalhekk il-
Kummissjoni infurmat lill-awtoritajiet Griegi fl-2004. Id-dispożizzjonijiet kontroversjali fid-
Digriet 81/2003 kienu ġew emendati mid-Digrieti Presidenzjali 164/2004 u 180/2004. Irid 
jingħad ukoll li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fis-sentenza Adeneler ikkonfermat ukoll il-
pożizzjoni tal-Kummissjoni quddiem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet f’diversi okkażjonijiet: 
Direttiva 1999/70/KE titlob li l-Istati Membri jintroduċu miżuri biex jevitaw l-abbuż ta’ 
kuntratti suċċessivi, imma ma  titlobx li kuntratti għal żmien definit jiġu mibdula f’kuntratti 
għal żmien indefinit sakemm ikun hemm miżuri oħra effettivi li jevitaw l-abbuż. 

Il-Kummissjoni jidhrilha li miżuri bħal dawn kienu introdotti bid-Digrieti Presidenzjali 
164/2004 u 180/2004. Għalhekk, l-ilmenti kollha relevanti mressqa quddiem il-Kummissjoni 
dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE dwar ix-xogħol għal żmien definit fil-Greċja, 
mit-tliet Digrieti Presidenzjali, 81/2003 tat-2 t’April 2003, 164/2004 tad-19 ta’ Lulju 2004 u  
180/2004 tat-23 t’Awwissu 2004 issa ġew magħluqa. 

Barra minn hekk, iż-żewġ elementi li ġejjin, dwar l-applikazzjoni prattika u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni Griega li għamlet it-trasposizzjoni mad-Direttiva 1999/70/KE, għandhom 
jissemmew. 

1) Wara li l-ilmenti ġew magħluqa, il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni dwar l-iżviluppi l-
aktar riċenti fil-Greċja li jindikaw li l-qrati ġenerali ddeċidew f’ħafna każi li l-kuntratti 
għal żmien definit fis-settur pubbliku għandhom jinbidlu f’kuntratti għal żmien indefinit 
imma li l-awtoritajiet amministrattivi u dawk ta’ l-awditjar irrifjutaw li jesegwixxu dawn 
id-deċiżjonijiet. Min-naħa, ir-rifjut ta’ dawn l-awtoritajiet biex jaċċettaw il-bidla ta’ 
kuntratti għal żmien definit f’kuntratti għal żmien indefinit minnha nfisha ma tfissirx 
nuqqas ta’ l-awtoritajiet Griegi  biex jimplimentaw id-Direttiva b’mod korrett. Min-naħa l-
oħra jekk il-qrati ġenerali sabu li l-uniku mod effettiv li hemm huwa li l-kuntratti għal 
żmien definit jinbidlu f’kuntratti għal żmien indefinit, ir-rifjut biex jesegwixxu dawn id-
deċiżjonijiet iqajjem problema rigward l-applikazzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE sakemm 
dawn id-deċiżjonijiet jikkonċernaw każijiet koperti mid-Direttiva. 

2) Hemm ukoll il-kwistjoni aktar ġenerali relatata mal-leġiżlazzjoni  speċjali dwar l-infurzar 
tal-miżuri temporanji kontra l-istat u s-settur pubbliku aktar wiesa’ dwar per eżempju it-
tibdil ta’ kuntratti għal żmien definit. Dan għandu x’jaqsam mal-kwistjonijiet indirizzati 
fil-petizzjoni 455/2005. 

Il-Kummissjoni qed teżamina aktar fid-dettal il-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq u għal dan 
l-iskop, talbet lill-awtoritajiet Griegi għal aktar informazzjoni. Eżami bħal dan iwassal lill-
Kummissjoni biex tagħmel evalwazzjoni tas-sistema li ġiet introdotta mill-awtoritajiet Griegi 
biex tiżgura li l-applikazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni  nazzjonali jieħdu post id-Direttiva 
1999/70/KE.
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