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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0959/2008, ippreżentata minn Jose Maria Campos Daroca, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem l-'Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de 
Andalucía (USTEA)', dwar il-fatt li Spanja ma kkonformatx mad-Direttiva tal-
Kunsill 1999/70/KE dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż 
mill-ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet fir-reġjun awtonomu Spanjol ta’ Andalucía ma 
jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva msemmija hawn fuq.  Il-petizzjonant 
jirreferi, f’dan il-kuntest, għad-diskriminazzjoni kontra impjegati fl-amministrazzjoni 
reġjonali fuq kuntratti għal żmien fiss f’dak li għandu x’jaqsam ma’ opportunitajiet ta’ avvanz 
għal pożizzjoni ogħla.  B’referenza għall-prinċipji ta’ nondiskriminazzjoni msemmija fid-
Direttiva u pro rata temporis għas-sentenza tal-ECJ fil-Kawża C-212/04 (Konstantinos 
Adeneler u oħrajn v Ellinikos Organismos Galaktos), il-petizzjonant jistieden lill-Parlament 
Ewropew sabiex jintervieni biex jiżgura li d-Direttiva msemmija qabel tiġi implimentata 
mingħajr dewmien f’dan il-każ, sabiex l-impjegati fuq kuntratti għal żmien fiss fl-
amministrazzjoni reġjonali ta’ Andalucía jiġu garantiti t-trattament ugwali li għalih huma 
intitolati skont il-leġiżlazzjoni tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit- 28 ta’ Novembru  2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192 (4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl- 20 ta’ Frar 2009.

Dan l-ilment minn din it-trade union huwa dwar diskriminazzjoni li tinħass fit-trattament 
tal-promozzjoni bejn l-impjegati b’kuntratt indefinit ma’ Junta de Andalucia, li wħud 
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minnhom kienu diġa ħadmu mal-impjegatur fuq kuntratti definiti.  Il-petizzjoni tispjega r-
regoli interni tal-Junta ta’ Andalucia li jikkunsidraw is-servizz preċedenti, u d-differenza 
fit-trattament tal-eliġibilità għall-promozzjoni bejn dawk li s-servizz preċedenti tagħhom 
kien taħt kuntratt indefinit u dawk li kienu ħadmu mal-impjegatur għall-istess tul ta’ żmien, 
iżda fejn parti minn dan is-servizz ingħata taħt kuntratt definit qabel kienu daħlu għal 
kuntratt permanenti.

Il-petizzjonant isostni li din id-differenza fit-trattament tas-servizz preċedenti hija speċifika 
għall-Junta ta’ Andalucia u ma ssirx f’Komunitajiet Awtonomi komparabbli, u li hija 
kontra r-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE dwar il-ftehim qafas dwar xogħol 
għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP.

Il-kwistjoni tqajmet qabel mill-USTEA direttament mal-Kummissjoni.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni huwa stipulat fil-Klawżola 4(1) tal-Anness tad-
Direttiva 1999/70 dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, 
mill-UNICE u miċ-CEEP u jirrikjedi li “ħaddiema għal terminu fiss m'għandhomx jiġu 
trattati b'mod inqas favorevoli minn ħaddiem kumparabbli permanenti biss minħabba li 
għandhom kuntratt jew relazzjoni għal terminu fiss sakemm trattament differenti ma jkunx 
ġustifikat fuq bażi oġġettiva”.

L-għan ta’ din il-disożizzjoni mhuwiex li telimina d-diskriminazzjni bejn il-gruppi 
differenti ta’ impjegati fuq kuntratti indefiniti, jiġifieri ħaddiema permanenti li qabel kienu 
fuq kuntratti għal terminu fiss u ħaddiema permanenti li ma kinux.

Klawżola 4(4) tal-Ftehim Qafas annessa ma’ din id-Direttiva teħtieġ Kwalifiki ta' perjodu 
ta' servizz relatati għall-kondizzjonijiet partikolari ta' l-impjieg għandhom ikunu l-istess 
għal ħaddiema għal terminu fiss kif ukoll għal ħaddiema permanenti ħlief meta kwalifiki ta' 
tul ta' servizz differenti huma ġustifikati fuq bażi oġġettivi. Madankollu, din id-
dispożizzjoni tapplika għall-ħaddiema għal terminu fiss sakemm ikunu għal terminu  fiss.  
Dan ma jfissirx li ħaddiem għal terminu fiss jista’ jittrasferixxi xi tul ta’ servizz għal 
kuntratt ġdid bħala ħaddiem permanenti. 

Ir-regoli interni tal-Junta ta’ Andalucia fil-promozzjoni japplikaw għall-ħaddiema 
permanenti tagħha.  Għalhekk, din mhijiex kwistjoni li taqa’ fl-ambitu tad-Direttiva 
1999/70/KE li tirrigwarda ħaddiema impjegati għal żmien fiss. Id-Direttiva ma tittrattax il-
parità bejn impjegati b’kuntratt indefinit, li wħud kellhom servizz preċedenti bħala 
ħaddiema għal żmien fiss.  

Il-Qorti f’il-kawża C-307/05 Del Cerro Alonso ttrattat il-kwistjoni tal-allowances għall-
perjodu ta’ servizz, iżda mhux il-kwistjoni tad-dritt tat-“trasferiment” tat-tul tas-servizz jew 
drittijiet tal-anzjanità akkumulati minn kuntratt ta’żmien fiss għal kuntratt indefinit.

Ir-regolamenti interni dwar il-promozzjoni u l-prattika tal-Junta ta’ Andalucia ma jidhrux, 
għaldaqstant, inkompatibbli mad-Direttiva 1999/70/KE.
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Konklużjonijiet

Il-petizzjoni ma tqajjem l-ebda kwistjoni ta’ kompatibiltà tas-sitwazzjoni legali fi Spanja 
mar-rekwiżiti tal-liġi Komunitarja, speċjalment mad-Direttiva 1999/70/KE fejn jirrigwarda 
l-petizzjoni.
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