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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0460/2005, mressqa minn Eleni Dimakopoulou (ta’ nazzjonalità 
Griega), b’żewġ firem, dwar il-fatt li l-Greċja 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

Dik li ressqet il-petizzjoni ssostni li l-Greċja għadha ma ġietx konformi mad-Direttiva 
msemmija hawn fuq, u tirreferi partikolarment għal-leġiżlazzjoni  ġdida Griega fejn kuntratt 
ta’ impjieg definit jista’ jsir indefinit biss jekk, qabel daħlet fis-seħħ, il-ħaddiema, minbarra r-
rekluti u l-apprendisti, kienu jaħdmu ma’ l-istess persuna għal perjodu ta’ mill-inqas 24 xahar.  
Dik li ressqet il-petizzjoni qiegħda tfittex li tittieħed azzjoni mill-Parlament Ewropew biex 
tiġi assigurata konformità immedjata mad-Direttiva msemmija hawn fuq mill-Greċja u biex 
jiġi żgurat li ċittadini Griegi li huma impjegati b’kuntratti għal żmien definit jirċievu 
trattament ugwali u l-kundizzjonijiet kuntrattwali li huma ntitolati għalihom taħt il-
leġiżlazzjoni  ta’ l-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data tat-22 ta’ Settembru 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna 
biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-28 ta’ Marzu 2006.

I. Sfond

Il-petizzjoni tinkludi tliet sottomissjonijiet individwali mis-sinjura Eleni Dimakoupouli, s-
sinjura Dionisia Nikolopoulou u s-sinjura Evaggelia Karamerou. 

Dawk li ressqu l-petizzjoni jsostnu li huma kienu impjegati b’numru ta’ kuntratti konsekuttivi 
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għal żmien definit għal skopijiet ta’ taħriġ minn fergħa speċifika ta’ 'Epaggelmatiki Katartisi' 
(Kumpanija ta’ Taħriġ Vokazzjonali), li hi kumpanija pubblika taħt liġi privata, mwaqqfa 
mill-Organizzazzjoni Griega ta’ l-Impjiegi tal-korp tax-Xogħol (OAED) bl-iskop li tħarreġ 
nies bla xogħol. Dawk li ressqu l-petizzjoni huma tal-fehma li huma kienu ħadmu taħt dawn 
il-kuntratti bħala impjegati regolari aktar milli bħala nies li qed jitħarrġu u li kienu koprew il-
bżonnijiet permanenti u fissi tas-servizzi tas-settur pubbliku Grieg. Dawk li ressqu l-petizzjoni 
jilmentaw li ma jistgħux ikollhom il-kuntratti tagħhom ta’ żmien definit mibdula f’kuntratti 
ta’ żmien indefinit taħt it-termini tad-Digriet Presidenzjali Grieg 164/2004 għaliex kuntratti 
ta’ taħriġ kienu ġew eżentati mill-ambitu ta’dan id-Digriet. 

Għalhekk, dawk li ressqu l-petizzjoni jirreferu lihom infushom għal aspett wieħed speċifiku 
tat-traspożizzjoni fis-settur pubbliku Grieg tad-Direttiva 1999/70/KE dwar il-ftehim qafas  
dwar xogħol għal żmien definit konkluż mill-ETUC, UNICE u CEEP. B’mod speċjali dawk li 
ressqu l-petizzjoni jikkritikaw bil-qawwa l-eżenzjoni tal-kuntratti ta’ taħriġ mill-ambitu ta’ l-
istrument relevanti tat-traspożizzjoni, id-Digriet Presidenzjali 164/2004. 

II. L-ilmenti

Fil-qosor dawk li ressqu l-petizzjoni ssottomettew dan li ġej. 

L-eżenzjoni tal-kuntratti ta’ taħriġ mill-ambitu tad-Digriet Presidenzjali 164/2004 ma 
tikkonsidrax li l-programmi ta’ taħriġ qed jiġu esplojtjati bħala mezz irħis u faċli ta’ ngaġġar 
ta’ persuni b’pagi baxxi fis-servizz pubbliku u li l-eżenzjoni tista’ ma tintużax biex teskludi 
kuntratti ta’ taħriġ li fir-realtà jkopru l-bżonnijiet permanenti u fissi ta’ min iħaddem.

Meta d-Digriet Presidenzjali 164/2004 kien adottat, l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Grieg dwar is-sitwazzjoni speċjali tal-ħaddiema taħt kuntratti ta’ taħriġ ma ġietx 
ikkunsidrata. 

L-adozzjoni tad-Digriet Presidenzjali 164/2004 baxxa l-livell tal-protezzjoni legali tal-
ħaddiema bi żmien definit.  

III. Il-Kummenti tal-Kummissjoni

Dispożizzjonijiet Relevanti tad-Direttiva. 

Skond il-klawsola 2.2 tal-ftehim qafas, anness mad-Direttiva 1999/70/KE l-Istati Membri 
wara konsultazzjoni ma’ l-imsieħba soċjali jistgħu jipprovdu li l-ftehim ma japplikax għal: 

(a) Relazzjonijiet inizjali ta’ taħriġ vokazzjonali u skemi ta’ apprendistat; 

(b) Kuntratti u relazzjonijiet ta’ xoġħol li ġew konklużi fl-ispirtu tal-qafas ta’ taħriġ speċifiku 
pubbliku jew programm ta’ taħriġ mill-ġdid, ta’ integrazzjoni u vokazzjonali sostnut 
pubblikament.

Skond il-klawsola 8.3 tal-ftehim qafas anness mad-Direttiva, l-implimentazzjoni tal-ftehim 
ma tistabbilixxix raġunijiet validi għat-tnaqqis tal-livell ġenerali ta’ protezzjoni mogħtija lill-
ħaddiema fl-ambitu tal-ftehim. 
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Rigward l-ilmenti

Kif intqal fl-ilmenti, il-Greċja għamlet użu mill-għażla li teskludi ċerti kuntratti ta’ taħriġ 
meta kienet għamlet it-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE permezz tad-Digriet 
Presidenzjali 164/2004. Qabel l-adozzjoni tad-Digriet il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Grieg 
kien ikkonsultat. It-test ta’ l-eżenzjoni fid-Digriet Presidenzjali Grieg jirrifletti mill-qrib it-
tifsira ta’ Klawsola 2.2 tal-Ftehim Qafas. B’dan fl-isfond, il-Kummissjoni ma tarax li l-
eżenzjoni għall-kuntratti ta’ taħriġ fid-Digriet Presidenzjali 164/2004 huwa inkompatibbli 
mad-Direttiva 1999/70/KE. 

Kwistjoni oħra hija l-applikazzjoni prattika ta’ l-eżenzjoni fuq livell nazzjonali. Ovvjament 
ma setax jiġi aċċettat li l-eżenzjoni tintuża bħala mezz biex tevita l-protezzjoni tal-ħaddiema 
b’kuntratt għal żmien definit b’kuntratti li mhumiex kuntratti ta’ taħriġ. Madankollu, l-
applikazzjoni prattika tar-regoli nazzjonali hija l-ewwel nett kwistjoni li għandha tiġi ttrattata 
mill-awtoritajiet u qrati nazzjonali kompetenti bbażati fuq evalwazzjoni tal-fatti u ċirkustanzi 
f’kull każ individwali. Il-Kummissjoni jkollha għalfejn tintervjeni biss f’każ ta’ prattika 
amministrattiva ħażina u ġeneralizzata f’dan ir-rispett. L-informazzjoni li hi disponibbli għall-
Kummissjoni fuq il-bażi tal-petizzjoni u sorsi oħra ma jippermettux lill-Kummissjoni tassumi 
li hemm prattika amministrattiva ħażina u ġeneralizzata.   

Finalment, rigward l-aħħar punt ta’ l-ilmenti, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda indikazzjoni 
ċara la b’din il-petizzjoni u lanqas b’mezzi oħra li l-adozzjoni tad-Digriet 164/2004 setgħet 
baxxiet il-livell ġenerali tal-protezzjoni mogħtija lill-ħaddiema fit-tifsira ta’ Klawsola 8(3) tal-
ftehim qafas anness mad-Direttiva. Dawk li qed jilmentaw ma speċifikawx ċirkustanzi 
konkreti biex jappoġġjaw l-argumenti tagħhom, għalhekk mhux possibli li jingħataw 
kummenti oħra rigward l-ilmenti f’dan ir-rigward. 

IV. Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma tarax li din il-petizzjoni tbiddel l-evalwazzjoni tagħha dwar it-
traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE fil-Greċja u għalhekk tipproponi li din il-petizzjoni 
tingħalaq.

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

Tikkonċerna wkoll petizzjoni Nru 0930/2002, petizzjoni Nru 0233/2003, petizzjoni Nru.
669/2003, petizzjoni Nru. 296/2004, petizzjoni Nru. 356/2004, petizzjoni Nru. 460/2005, u 
petizzjoni Nru. 665/2005.

Fl-4 ta’ Lulju 2006, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tat is-sentenza dwar il-każ. C-212/04 
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 ftit mid-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-
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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 depożitati għand il-Kummissjoni 
dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE fuq 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-traspożizzjoni mad-Direttiva 1999/70/KE, għandhom 
jissemmew. 

1) Wara li l-ilmenti ġew magħluqa, il-Kummissjoni rċiviet 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 tal-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.

5. Tweġiba addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Sfond

Il-petizzjoni tiġbor fiha tliet sottomissjonijiet individwali. Il-petizzjonanti jsostnu li kienu 
impjegati b’numru ta’ kuntratti konsekuttivi għal żmien definit għal skopijiet ta’ taħriġ minn 
fergħa speċifika ta’ 'Epaggelmatiki Katartisi' (Kumpanija ta’ Taħriġ Vokazzjonali), li hija



CM\702312MT.doc 5/6 PE372.054v01-00

MT

kumpanija pubblika taħt liġi privata, imwaqqfa mill-Organizzazzjoni Griega ta’ l-Impjiegi tal-
Forza tax-Xogħol (OAED) bl-iskop li tħarreġ nies qegħda. Il-petizzjonanti jsostnu li kienu 
ħadmu taħt dawn il-kuntratti bħala impjegati regolari aktar milli bħala persuni li qed jitħarrġu 
u li kienu koprew il-bżonnijiet permanenti u fissi tas-servizzi tas-settur pubbliku Grieg. Huma
jilmentaw li ma jistgħux ikollhom il-kuntratti tagħhom ta’ żmien definit mibdulin f’kuntratti 
ta’ żmien indefinit taħt it-termini tad-Digriet Presidenzjali Grieg 164/2004 għaliex kuntratti 
ta’ taħriġ kienu ġew eżentati mill-ambitu ta’dan id-Digriet. 

Għalhekk, il-petizzjonanti jirreferu lihom infushom għal aspett wieħed speċifiku tat-
traspożizzjoni fis-settur pubbliku Grieg tad-Direttiva 1999/70/KE dwar il-ftehim qafas dwar 
xogħol għal żmien definit konkluż mill-ETUC, UNICE u CEEP. B’mod speċjali, il-
petizzjonanti jiffokaw fuq l-eżenzjoni tal-kuntratti ta’ taħriġ mill-ambitu ta’ l-istrument 
relevanti tat-traspożizzjoni, id-Digriet Presidenzjali 164/2004.  

L-ilmenti

Fil-qosor, il-petizzjonanti ressqu dan li ġej: 

L-eżenzjoni tal-kuntratti ta’ taħriġ mill-iskop tad-Digriet Presidenzjali 164/2004 ma 
tikkonsidrax li l-programmi ta’ taħriġ qed jiġu sfruttati bħala mezz irħis u faċli ta’ ngaġġar ta’ 
persuni b’pagi baxxi fis-servizz pubbliku u li l-eżenzjoni tista’ ma tintużax biex teskludi 
kuntratti ta’ taħriġ li fir-realtà jkopru l-bżonnijiet permanenti u fissi ta’ min iħaddem.

Meta kien adottat id-Digriet Presidenzjali 164/2004, l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Grieg dwar is-sitwazzjoni speċjali tal-ħaddiema taħt kuntratti ta’ taħriġ ma ġietx 
ikkunsidrata.

L-adozzjoni tad-Digriet Presidenzjali 164/2004 baxxiet il-livell tal-ħarsien legali tal-ħaddiema 
bi żmien definit. 

II Il-kummenti tal-Kummissjoni

Dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva

Skond il-klawsola 2.2 tal-Ftehim Qafas, anness mad-Direttiva 1999/70/KE l-Istati Membri 
wara konsultazzjoni ma’ l-imsieħba soċjali jistgħu jipprovdu li l-ftehim ma japplikax għal: 

(a) Relazzjonijiet inizjali ta’ taħriġ vokazzjonali u skemi ta’ apprendistat; 

(b) Kuntratti u relazzjonijiet ta’ xogħol li ġew konklużi fi ħdan il-qafas ta’ taħriġ speċifiku 
pubbliku jew programm ta’ taħriġ mill-ġdid ta’ integrazzjoni u vokazzjonali li għandu appoġġ 
pubbliku,

Skond il-klawsola 8.3 tal-Ftehim Qafas anness mad-Direttiva, l-implimentazzjoni tal-ftehim 
ma tistabbilixxix raġunijiet validi għat-tnaqqis tal-livell ġenerali ta’ ħarsien mogħtija lill-
ħaddiema fi ħdan il-ftehim. 

Rigward l-ilmenti



PE372.054v01-00 6/6 CM\702312MT.doc

MT

Kif intqal fl-ilmenti, il-Greċja għamlet użu mill-għażla li teskludi ċerti kuntratti ta’ taħriġ 
meta kienet għamlet it-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE permezz tad-Digriet 
Presidenzjali 164/2004. Qabel l-adozzjoni tad-Digriet il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Grieg 
kien ikkonsultat. It-test ta’ l-eżenzjoni fid-Digriet Presidenzjali Grieg jirrifletti mill-qrib it-
tifsira ta’ Klawsola 2.2 tal-Ftehim Qafas. F’dan fl-isfond, il-Kummissjoni ma tarax li l-
eżenzjoni għall-kuntratti ta’ taħriġ fid-Digriet Presidenzjali 164/2004 tmur kontra d-Direttiva 
1999/70/KE. 

Kwistjoni oħra hija l-applikazzjoni prattika ta’ l-eżenzjoni fuq livell nazzjonali. Ovvjament 
ma setax jiġi aċċettat li l-eżenzjoni tintuża bħala mezz kif jiġi evitat il-ħarsien tal-ħaddiema 
b’kuntratt għal żmien definit b’kuntratti li mhumiex kuntratti ta’ taħriġ. Madankollu, l-
applikazzjoni prattika tar-regoli nazzjonali hija l-ewwelnett kwistjoni li għandha tiġi ttrattata 
mill-awtoritajiet u qrati nazzjonali kompetenti abbażi ta’ evalwazzjoni tal-fatti u ċirkustanzi 
f’kull każ individwali. Il-Kummissjoni jkollha għalfejn tintervjeni biss f’każ ta’ prattika 
amministrattiva ħażina u ġeneralizzata f’dan ir-rigward. It-tagħrif disponibbli għall-
Kummissjoni fuq il-bażi tal-petizzjoni u sorsi oħrajn ma jippermettux lill-Kummissjoni 
tassumi li hemm prattika amministrattiva ħażina u ġeneralizzata.   

Fl-aħħarnett, rigward l-aħħar punt ta’ l-ilmenti, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda 
indikazzjoni ċara la b’din il-petizzjoni u lanqas b’mezzi oħra li l-adozzjoni tad-Digriet 
164/2004 setgħet baxxiet il-livell ġenerali tal-protezzjoni mogħtija lill-ħaddiema skond il-
Klawsola 8(3) tal-Ftehim Qafas anness mad-Direttiva. Dawk li qed jilmentaw ma speċifikawx 
ċirkostanzi konkreti biex jappoġġjaw l-argumenti tagħhom, għalhekk mhuwiex possibli li 
jingħataw kummenti oħra rigward l-ilmenti f’dan ir-rigward. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma tarax li din il-petizzjoni tbiddel l-evalwazzjoni tagħha dwar it-
traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE fil-Greċja.


