
CM\738834MT.doc PE411.978v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

17.07.2008

AVVIŻ LILL-MEMBRI
Suġġett: Petizzjoni 1046/2007, imressqa minn Lilia Giousoupova, ta’ nazzjonalità 

Griega, dwar in-nuqqas ta' konformità tal-Greċja mad-Direttiva tal-Kunsill 
1999/70/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien 
fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li hija vjolinista, tgħid li l-Orkestra tal-Istat ta’ Ateni naqset milli 
tikkonforma mad-Direttiva msemmija hawnfuq b’rabta mal-kundizzjonijiet tal-impjieg 
tagħha. Hija turi wkoll li ilha sa mill-1995 impjegata b’kuntratti għal żmien fiss b’waqfiet 
bejn kuntratt u ieħor, li skont ir-regoli kurrenti tagħmilha possibbli li jiġi evitat li kuntratt 
b’terminu ta’ żmien fiss jinbidel għal wieħed permanenti. Għalhekk, hija qiegħda titlob lill-
Parlament Ewropew biex jintervieni ħalli jassigura li d-Direttiva tiġi implimentata mingħajr 
dewmien f’dan il-każ, biex b’hekk hija tkun tista’ tiġi garantita trattament ugwali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol li hija intitolata għalihom skont il-leġiżlazzjoni tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarat li ġie rċevut fl-10 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta kienet impjegata fuq serje ta’ kuntratti għal żmien fiss bħala mużiċista mal-
Orkestra tal-Istat ta’ Ateni mill-1995 sa l-2004. Il-petizzjonanta tallega li l-Istat Grieg kiser il-
liġi tal-Komunità fuq il-bażi ta’ dan li ġej:

(a) li x-xogħol li hi kienet tagħmel kien jinvolvi li tilħaq il-bżonnijiet permanenti ta’ min 
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iħaddimha u ma kienx temporanju jew speċjali.

(b) id-dewmien tal-Greċja fit-traspożizzjoni tad-Direttiva 99/70/KE

(c) l-arranġamenti tranżizzjonali introdotti minħabba t-traspożizzjoni li saret tard kellhom 
il-kundizzjoni “vjolenti u arbitrarja” li ħaddiema b’kuntratt għal żmien fiss kellu jkollhom 
kuntratt validu fiż-żmien meta l-leġiżlazzjoni Griega daħlet fis-seħħ (19 ta’ Lulju 2004) jew 
fit-3 xhur ta’ qabel, kundizzjoni “li bl-ebda mod ma kellha x’taqsam mad-Direttiva 
1999/70/KE)".   

Id-Digriet Presidenzjali Nru 164/2004 li daħal fis-seħħ fid-19 ta’ Lulju 2004 huwa l-istrument 
legali rilevanti li bih id-Direttiva 1999/70/KE dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien 
fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP, ġiet trasposta.  Id-Digriet Presidenzjali 
Nru 164/2004 japplika għas-settur pubbliku fil-Greċja. L-Artikolu 11 kellu dispożizzjonijiet 
tranżizzjonali li stipulaw 4 kundizzjonijiet, li kollha kellhom jintlaħqu, sabiex ħaddiema 
b’kuntratti suċċessivi għal żmien fiss ikollhom il-kuntratti tagħhom maqlubin f’kuntratti ta’ 
impjiegi permanenti, inkluża l-kundizzjoni li jkollhom kuntratt fiż-żmien li d-Digriet 
Presidenzjali Nru 164/2004 jidħol fis-seħħ jew li jkollhom kuntratt li jiskadi fi żmien it-tliet 
xhur ta’ qabel.

Il-Kummissjoni eżaminat dawn il-fatti bħala lment reġistrat.

Il-Kummenti tal-Kummissjoni

Id-Direttiva 1999/70/KE ma għandha l-ebda restrizzjonijiet fuq it-tip ta’ xogħol li għalih 
kuntratti għal żmien fiss jistgħu jiġu konklużi. M’hemm ebda kundizzjoni li x-xogħol għandu 
jkun temporanju jew ta’ natura speċjali. Il-fatt li l-petizzjonanta tikkunsidra li x-xogħol tagħha 
kien jilħaq il-bżonnijiet permanenti ta’ min iħaddimha mhux kwistjoni li tikkonċerna l-liġi tal-
Komunità b’mod ġenerali, u d-Direttiva 1999/70/KE b’mod partikolari.

Rigward id-dewmien fit-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità, wieħed għandu jfakkar
li issa l-Greċja għamlet it-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE, u għalhekk ftit li xejn ikun 
hemm benefiċċju fit-tnedija ta’ proċeduri ta’ ksur fuq il-bażi ta’ dewmien fit-traspożizzjoni. 

Il-Qorti kkonfermat li d-Direttiva “la tistipola obbligazzjoni ġenerali fuq l-Istati Membri biex 
jagħmlu tajjeb għall-konverżjoni tal-kuntratti għal żmien fiss f’kuntratti għal żmien indefinit,
u lanqas ma tippreskrivi l-kundizzjonijiet preċiżi li taħthom kuntratti ta’ xogħol għal żmien 
fiss jistgħu jintużaw,"1. L-arranġamenti tranżizzjonali huma arranġamenti ta’ darba biss,
disponibbli għal nies li essenzjalment kellhom kuntratti għal żmien fiss fis-sentejn mid-data 
tal-iskadenza għat-traspożizzjoni. Il-kundizzjonijiet biex wieħed jibbenefika mill-
arranġamenti provduti fl-Artikolu 11 tad-Digriet Presidenzjali Nru 164/2004 jaqblu mad-
dispożizzjonijiet biex jiġu evitati abbużi minn kuntratti għal żmien fiss fl-Artikoli 5 u 6 tad-
Digriet Presidenzjali Nru 164/2004, anke jekk mhumiex direttament derivanti mid-Direttiva.

F’paragrafu 92 ta’ C-268/06 Impatt, il-Qorti qalet li "Stat Membru li jaġixxi fil-kwalità tiegħu 
ta’ persuna pubblika li tħaddem mhuwiex awtorizzat li jadotta miżuri li jmorru kontra l-għan 
                                               
1      Paragrafu 91 C-212/04 Adeneler (ĠU C 212 tat- 02.09.2006)
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tad-Direttiva msemmija u tal-ftehim qafas f’dak li jirrigwarda l-prevenzjoni tal-użu abbużiv 
tal-kuntratti għal żmien fiss, ... bejn id-data tal-iskadenza tat-terminu ta’ traspożizzjoni tad-
Direttiva 1999/70 u d-data meta l-leġiżlazzjoni trasposta daħlet fis-seħħ.” Jitħalla f’idejn il-
qrati nazzjonali sabiex jikkunsidraw il-mistoqsija dwar jekk l-istat tal-Greċja li jirrappreżenta 
lil min iħaddem, billi jġedded il-kuntratti tal-petizzjonanta sussegwenti għad-data tal-
iskadenza tat-terminu ta’ traspożizzjoni u billi jtemm il-kuntratt tagħha fi Frar tal-2004, meta 
kien jaf li l-leġiżlazzjoni ser tidħol fis-seħħ f’Lulju tal-2004, ħadimx bil-kontra tal-għan tad-
Direttiva.     

Barra minn hekk, hija ġurisprudenza stabbilita (C- 6/90 u C-9/90 Francovich u oħrajn) li t-
talbiet għal kumpens jistgħu jsiru fil-qrati nazzjonali minn ċittadin li jkun qed ifittex Stat 
Membru għal danni ta’ detriment li jirriżulta min-non-traspożizzjoni tal-liġi tal-Komunità.  
Jekk il-petizzjonanta temmen li sofriet minn detriment li rriżulta min-nuqqas tal-Greċja li 
titrasponi l-proviżjonijiet tal-ftehim qafas fil-liġi nazzjonali, inklużi l-miżuri biex jipprevienu 
l-użu abbużiv ta’ kuntratti suċċessivi għal żmien fiss, allura għandha tipproċedi kontra l-
Greċja (l-Istat) li taġixxi fil-kwalità ta’ persuna li tħaddem u tista’ tikseb riżarċiment billi 
tapplika fil-qrati Griegi għal danni ta’ Francovich.

Konklużjonijiet

Meta wieħed iżomm f’moħħu li

 Klawsola Nru 5 tal-ftehim qafas annessa mad-Direttiva 1999/70/KE, li tikkonċerna 
miżuri biex jiġi evitat l-abbuż, ġiet trasposta b’mod korrett mill-Greċja fid-Digriet 
Presidenzjali Nru 164/2004; 

 Għalkemm kien hemm dewmien min-naħa tal-Greċja fit-traspożizzjoni tad-Direttiva 
fir-rigward tas-settur pubbliku, issa għaddew kważi 4 snin minn meta ġiet trasposta;

 Id-Direttiva ma tirrikjedix il-konverżjoni tal-kuntratti ta’ impjieg għal żmien fiss 
f’kuntratti għal żmien indefinit, u lanqas ma tippreskrivi l-kundizzjonijiet preċiżi li 
taħthom kuntratti ta’ impjiegi għal żmien fiss jistgħu jintużaw,

din il-petizzjoni ma tqajjem l-ebda kwistjoni dwar it-traspożizzjoni korretta tad-Direttiva 
1999/70/KE.  

Wara l-analiżi ta’ din il-kwistjoni bħala lment, is-Servizzi tal-Kummissjoni ma għandhomx l-
intenzjoni li jipproponu t-tnedija ta’ proċeduri ta’ ksur kontra l-Greċja b’rabta mal-
kwistjonijiet imqajmin mill-petizzjonanta u ser jirrakkomandaw li l-ilment reġistrat jingħalaq 
f’laqgħa tal-Kummissjoni li ser issir fil-futur qrib.


