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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0665/2005, mressqa minn Anastasia Petala (ta’ nazzjonalità 
Griega), dwar in-nuqqas tal-Greċja li timplimenta kif inhu xieraq id-
Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE dwar il-ftehim qafas dwar ix-xogħol għal 
żmien definit konkluż mill-ETUC, UNICE u CEEP

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta turi t-tħassib tagħha li sal-lum il-Greċja naqset li tikkonforma ruħha mad-
Direttiva msemmija hawn fuq, b’mod partikolari wara li dan l-aħħar il-Greċja adottat 
leġiżlazzjoni li fiha kuntratti ta’ xogħol għal żmien definit jistgħu jsiru indefiniti biss fil-każ 
ta’ impjegati li kienu ilhom jaħdmu għal 24 xahar ma’ l-istess persuna fid-data li fiha daħlet 
fis-seħħ il-leġiżlazzjoni. Il-petizzjonanta qed tfittex li tittieħed azzjoni mill-Parlament 
Ewropew biex il-Greċja tikkonforma minnufih mad-Direttiva biex jiġi żgurat li l-impjegati 
Griegi b’kuntratti ta’ perijodu definit jingħataw trattament ugwali u jkollhom kuntratti ta’ 
xogħol li għandhom dritt għalihom skond il-leġiżlazzjoni ta’ l-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data tal-15 ta’ Novembru 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.

L-isfond u l-ilment 

Dik li ressqet il-petizzjoni kienet impjegata b’kuntratti suċċessivi indefiniti ta’ sena bħala 
fattiga ma’ organizzazzjoni fis-settur Pubbliku Grieg bejn il-15 ta’ Jannar 1999 u l-14 ta’ 
Jannar 2003 u bħala messaġġiera bejn it-2 ta’ Frar 2004 u l-31 ta’ Diċembru 2004. Dik li 
ressqet il-petizzjoni jidhirliha li x-xogħol tagħha kien ikopri l-ħtiġijiet fissi u permanenti ta’ l-
organizzazzjoni u li mill-bidunett in-natura tax-xogħol tagħha kienet bħala impjegata 
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dipendenti fuq kuntratt ta’ tul indefinit.  

Dik li ressqet il-petizzjoni tirreferi għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE fil-Greċja 
dwar xogħol għal perjodu definit u tilmenta li mhux possibbli li l-kuntratti tagħha għal 
perijodi definiti jinbidlu f’kuntratt indefinit skond il-kondizzjonijiet tad-Digriet Presidenzjali 
164/2004 u li d-dewmien tat-traspożizzjoni tad-Direttiva fil-Greċja wassal biex hi tkun 
imċaħħda mid-drittijiet tagħha tax-xogħol u l-assikurazzjoni li jbaxxu l-livell eżistenti ta’ 
protezzjoni lill-ħaddiema kif introdott mid-Direttiva 1999/70/KE. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Klawsola 5 tal-Ftehim Qafas anness mad-Direttiva 1999/70/KE fuq xogħol ta’ perijodu definit 
tobbliga lill-Istati Membri biex jadottaw regoli li ma jħallux isir abbuż f’kuntratti suċċessivi 
ta’ perijodu definit. Mod wieħed kif ma jitħallix isir abbuż bħal dan huwa l-introduzzjoni  ta’ 
regoli li jibdlu kuntratti ta’ perijodu definit għal kuntratti indefiniti. Madankollu, id-Direttiva 
ma tirrikjediex li kuntratti ta’ perijodu definit jinbidlu f’kuntratti indefiniti, sakemm ikun 
hemm miżuri oħra li ma jħallux isir abbuż.  Kif stqarret il-Kummissjoni f’diversi 
okkażjonijiet, il-fatt li mhux possibbli li fis-settur publiku Grieg jinbiddlu kuntratti ta’ 
perijodu definit għal kuntratti indefiniti mhuwiex sa ċertu punt inkompatibbli mad-Direttiva. 

Skond il-Klawsola 8.3 tal-Ftehim Qafas anness mad-Direttiva  l-implimentazzjoni tal-ftehim 
m’għandhiex tikkostitwixxi raġunijiet validi biex jitnaqqas il-livell ġenerali ta’ protezzjoni 
mogħti lill-ħaddiema fl-ambitu ta’ dan il-ftehim. Il-Kummissjoni m’għandiex indikazzjonijiet 
ċari la b’din il-petizzjoni  jew b’xi mezzi oħra li l-adozzjoni tad-Digriet 164/2004 seta’ jbaxxi 
l-livell ġenerali ta’ protezzjoni mogħti lill-ħaddiema kif imfisser fi Klawsola 8 (3) tal-Ftehim  
Qafas anness mad-Direttiva.

Konklużjonijiet 

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

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni,  li 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 
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: 



CM\702313MT.doc 3/5 PE372.079REVII

MT

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.

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

L-isfond u l-ilment

Il-petizzjonanta kienet impjegata bħala fattiga ma’ l-Organizzazzjoni għall-Edukazzjoni u 
Taħriġ (Organisation of Education and Training) permezz ta’ kuntratti fissi li jiġġeddu minn 
Jannar 1999 sa Jannar 2003. Hija kienet impjegata bħala messaġġier mill-istess 
organizzazzjoni fuq kuntratt fiss bejn Frar u Diċembru 2004.  

Il-petizzjonanta ssostni li sa mill-bidunett, dawn il-kuntratti kellhom ikopru l-ħtiġiet fissi u 
permanenti ta’ min iħaddem u li l-impjieg kellu jkun wieħed indefinit.  
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Il-kummenti tal-Kummissjoni

Klawsola 5 tal-Ftehim Qafas anness mad-Direttiva 1999/70/KE dwar xogħol ta’ perijodu 
definit tobbliga lill-Istati Membri jadottaw regoli li ma jħallux li jsir abbuż f’kuntratti 
suċċessivi ta’ perijodu definit. Mod wieħed ta’ kif ma jitħalliex isir tali abbuż huwa li jkunu 
introdotti regoli li jibdlu kuntratti definiti għal kuntratti indefiniti.

Madankollu, id-Direttiva ma titlobx li kuntratti ta’ perijodu definit jinbidlu f’kuntatti indefiniti 
sakemm ikun hemm miżuri oħra li ma jħallux isir abbuż. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, meta 
tat is-sentenza tagħha fl-4 ta’ Lulju 2006 dwar il-każ C-212/04 Adeneler, ikkonfermat dak li 
kienet diġà spjegat il-Kummissjoni lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet f’diversi okkażjonijiet: id-
Direttiva 1999/70/KE titlob li Stati Membri jintroduċu miżuri li jevitaw abbuż ta’ kuntratti 
suċċessivi, imma d-Direttiva ma teħtieġx li kuntratti fissi jinbidlu f’kuntratti indefiniti 
sakemm jeżistu miżuri effettivi oħrajn li jipprevjenu l-abbuż.

Skond il-klawsola 8.3 tal-Ftehim Qafas anness mad-Direttiva, l-implimentazzjoni tal-ftehim 
m’għandhiex tikkostitwixxi raġunijiet validi biex jitnaqqas il-livell ġenerali ta’ ħarsien 
mogħti lill-ħaddiema fl-isfond ta’ dan il-ftehim. 

L-ewwel leġiżlazzjoni implimentattiva fil-Greċja, li daħlet fis-seħħ fit-2 ta’ April 2003, ma 
laħqitx livelli sodisfaċenti rigward miżuri li jipprevjenu abbuż ta’ kuntratti fissi suċċessivi. 
Madankollu, fid-19 ta’ Lulju 2004, il-Greċja ħarġet digriet ġdid li japplika għas-settur 
pubbliku. Minbarra li ttrasforma ċertu kuntratti fissi f’kuntratti permanenti, ir-regola ġenerali 
tgħid li kuntratti fissi li jaqbżu l-perijodu massimu huma dikjarati nulli u invalidi, b’kumpens 
għall-impjegati u sanzjonijiet għal min iħaddem.

Skond il-Kummissjoni, l-aktar Digrieti Presidenzjali riċenti 164/2004 u 180/2004 irrendew 
effettivi r-rekwiżiti tad-Direttiva. 

L-implimentazzjon prattika u l-applikazzjoni ta’ arranġamenti transitorji kienu kumplikati u s-
servizzi tal-Kummissjoni responsabbli għandhom il-ħsieb li jiktbu għal darb’oħra lill-
awtoritajiet Griegi biex jiċċaraw l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet għall-perijodu bejn l-
2002 u l-2004, fid-dawl ta’ l-aħħar sentenza mogħtija mill-ogħla qorti Griega. 

Barra minn hekk, diversi qrati Griegi irreferew mistoqsijiet lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
għal smigħ perliminari (C-378/07 – C-380/07).  Dawn il-mistoqsijiet għandhom x’jaqsmu ma’ 
miżuri li ma jipprevenux abbuż ta’ kuntratti (fissi) suċċessivi imma jittrattaw is-sitwazzjoni 
ta’ impjegati fuq terminu fiss li jinsabu marbuta b’kuntratti ta’ darba (one-off contracts) biex 
jintlaħqu ħtiġijiet fissi u permanenti. Il-ftehim qafas anness mad-Direttiva 1999/70/KE ma 
jeħtieġx miżuri li jevitaw abbuż f’kuntratti ta’ darba iżda jitlobhom biss f’kuntratti suċċessivi. 
Il-qorti Griega ta’ riferenza talbet lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja biex tqis jekk il-liġi Griega 
li tagħmel traspożizzjoni tar-rekwiżiti tad-Direttiva fil-fatt tirrappreżentax tnaqqis fil-livell ta’ 
ħarsien mogħti lil ħaddiema fissi b’kuntratti fissi li jkopru ħtiġijiet fissi u permanenti. 

Konklużjonijiet

Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, tali miżuri meħtieġa biex jimplimentaw id-Direttiva 
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1999/70/KE kienu introdotti permezz tad-Digrieti Presidenzjali 164/2004 u 180/2004.  Din il-
petizzjoni ma tintroduċix xi element li jibdel l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar it-
traspożizzjoni korretta tad-Direttiva 1999/70/KE.  

Rigward l-interpretazzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE f’sitwazzjoni simili għal dik imsemmija 
mill-petizzjonanta, il-Kummissjoni tistenna b’ħerqa r-riżultat ta’ każijiet C-378/07, C-379/07 
u C-380/07 li fil-preżenti jinsabu quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.


