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AVVIŻ LILL-MEMBRI
Suġġett: Petizzjoni 0703/2007, mressqa minn Mary Fitzpatrick, ta’ nazzjonalità 

Irlandiża, dwar il-ksur allegat fl-Irlanda tad-Direttiva tal-Kunsill 
1999/70/KE dwar il-ftehim  qafas dwar xogħol għal żmien fiss

1.    Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għal tilwima personali ma’ awtorità lokali dwar kuntratt tax-xogħol 
għal żmien fiss (tliet snin) bħala arkivista f’bibljoteka, filwaqt li tindika li, f’żewġ 
okkażjonijiet, il-kuntratt tagħha la ġie mġedded u lanqas mibdul f’wieħed indefinit. 
B’konnessjoni ma’ dan, il-petizzjonanta tirreferi għad-Direttiva 1999/70/KE.

2.    Ammissibiltà      

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Diċembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3.    Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fis-17 ta’ April 2008.

Id-Direttiva 99/70/KE dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, 
mill-UNICE u mis-CEEP1 ("id-Direttiva") tesiġi li l-Istati Membri ta’ l-UE jieħdu miżuri biex 
jipprevienu l-abbuż li jitnissel mill-użu ta’ kuntratti suċċessivi għal żmien fiss. Għal dan il-
għan, huma jistgħu jagħżlu li jintroduċu raġunijiet oġġettivi li jiġġustifikaw it-tiġdidiet, tul
totali massimu ta’ żmien jew numru massimu ta’ tiġdidiet ta’ kuntratt jew relazzjoni tax-
xogħol għal żmien fiss.

Hija responsabiltà ta’ l-Istati Membri, wara konsultazzjoni ma’ l-imsieħba soċjali, biex 
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jiddeterminaw taħt liema kondizzjonijiet il-kuntratti għal żmien fiss se jitqiesu bħala 
“suċċessivi” u meta se jitqiesu bħala kuntratti għal żmien indefinit. Id-Direttiva ma tagħtix 
dritt lill-ħaddiema għal żmien fiss li jkollhom kuntratti indefiniti.  Dan il-fatt ġie kkonfermat 
fil-paragrafi 91 u 92 tas-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-Każ 212/04 Adeneler u
oħrajn1

91 L-ewwelnett, irid jiġi nnutat li l-Ftehima ta’ Qafas la tistabbilixxi obbligu ġenerali fuq l-
Istati Membri biex jipprovdu għall-bidla ta’ kuntratti tax-xogħol għal żmien fiss 
f’kuntratti għal żmien indefinit lanqas ma tippreskrivi l-kondizzjonijiet preċiżi li 
taħthom jistgħu jintużaw kuntratti tax-xogħol għal żmien fiss.

92 Madankollu, tesiġi lill-Istati Membri li jadottaw millinqas waħda mill-miżuri mniżżlin
fil-klawsola 5(1)(a) sa (c) tal-Ftehima ta’ Qafas, li huma intenzjonati biex jipprevienu
b’mod effettiv l-użu ħażin ta’ kuntratti jew relazzjonijiet suċċessivi tax-xogħol għal 
żmien fiss.

L-Irlanda għamlet it-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE fl-ordni legali nazzjonali bis-
saħħa ta’ l-Att 2003 dwar il-Protezzjoni tal-Ħaddiema (Xogħol għal Żmien Fiss). Din il-
leġiżlazzjoni nazzjonali timponi tul massimu ta’ żmien ta’ erba’ snin u numru massimu ta’ 
żewġ tiġdidiet ta’ kuntratti tax-xogħol għal żmien fiss, u tipprovdi wkoll għal tiġdidiet oħra 
ta’ kuntratti fejn hemm raġunijiet oġġettivi li jiġġustifikaw dan it-tiġdid.  Il-leġiżlazzjoni 
Irlandiża tipprovdi wkoll li l-kontravenzjoni tar-rekwiżiti twassal sabiex kuntratt jitqies bħala 
wieħed għal żmien indefinit.  

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ kulma ntqal hawnfuq, is-servizzi tal-Kummissjoni m’għandhom l-ebda raġuni 
biex jemmnu li t-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE fl-Irlanda, permezz tad-
dispożizzjonijiet li ssemmew qabel ta’ l-Att 2003 dwar il-Protezzjoni tal-Ħaddiema (Xogħol 
għal Żmien Fiss), m’hijiex konformi mad-Direttiva.

Bi prinċipju, hija responsabiltà ta’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li tkun żgurata l-
applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni nazzjonali għall-fini tat-traspożizzjoni tal-liġi ta’ l-UE
u l-petizzjonanta diġà ressqet każ quddiem il-Kummissarju tad-Drittijiet, l-awtorità
kompetenti rilevanti b’rabta ma’ din il-kwistjoni. 
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