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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1045/2007 ippreżentata minn Foteini Dermitsaki (ta’ nazzjonalità 
Griega), li tinkludi 24 firma, dwar nuqqas ta’ konformità mill-Organizzazzjoni 
Kulturali tal-Belt ta' Ateni mad-Direttiva 1999/70/KE

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonanti jsostnu li l-Gvern Grieg u l-Organizzazzjoni Kulturali tal-Belt ta’ Ateni 
qegħdin jiksru l-liġi tal-Komunità, speċifikament id-Direttiva 1999/70/KE. Skont din id-
Direttiva, l-impjegati tal-Organizzazzjoni Kulturali tal-Belt b’kuntratti b’terminu fiss li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati mil-leġiżlazzjoni interna rilevanti (Artikolu 11 tad-
Digriet Presidenzjali 164/2004) kienu, skont l-Artikolu 1 tal-liġi Griega 3320/2007 mogħtija 
kuntratti miftuħa minn Ġunju 2006. Il-petizzjonanti jindikaw li, filwaqt li kienu impjegati 
b’kuntratti b’terminu fiss, huma qalgħu ħafna inqas minn dawk impjegati b’kuntratti miftuħa, 
minkejja li kellhom kundizzjonijiet tax-xogħol identiċi. Minbarra dan, numru ta’ kollegi 
tagħhom impjegati taħt kuntratti b’terminu fiss li ma ssodisfawx il-kundizzjonijiet tal-
Artikolu 11 tad-Digriet Presidenzjali 164/2004 u li b’hekk ma ngħatawx kuntratti miftuħa, 
għadhom qegħdin jitħallsu ħafna inqas mill-kollegi tagħhom, li huma impjegati taħt kuntratti 
miftuħa. Il-petizzjonanti jsostnu li r-rifjut tal-Organizzazzjoni Kulturali tal-Belt biex tagħmel 
ħlasijiet ekwivalenti għal kull wieħed qiegħed jikser il-prinċipju tan-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni bejn dawn iż-żewġ kategoriji (Klawżola 4 tal-Ftehim ta’ Qafas li tinsab fid-
Direttiva 1999/70/KE). Minbarra dan, huma jsostnu li meta tiġi biex tikkalkula r-
rimunerazzjoni tagħhom, l-Organizzazzjoni Kulturali tal-Belt qiegħda tonqos milli tieħu 
kunsiderazzjoni sħiħa tal-perjodi ta’ servizz kompluti minn dawk taħt kuntratti b’terminu fiss, 
u jargumentaw li dan qiegħed jikser ukoll il-prinċipju tan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni bejn iż-
żewġ kategoriji ta’ ħaddiema (Klawżola 4 tal-Ftehim ta’ Qafas li tinsab fid-Direttiva 
1999/70/KE).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar l-10 ta’ Marzu 2008. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
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skont l-Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-10 ta’ Ġunju 2008.

Il-petizzjoni hija ippreżentata minn avukat f’isem 24 mużiċista tal-Orkestra Filarmonika, li 
huma impjegati tal-Organizzazzjoni Kulturali tal-Muniċipalità ta’ Ateni (PODA), korp tas-
settur pubbliku. Il-petizzjonant jallega li l-istat Grieg u l-PODA kisru l-liġi tal-Komunità fuq 
il-bażi ta’ dan li ġej: 

(a) li qabel ikollhom kuntratti indefiniti, l-24 mużiċista tħallsu inqas fuq kuntratti għal 
żmien fiss mill-persunal permanenti korrispondenti. Dan għandu japplika għall-kuntratti fis-
sentejn bejn id-Direttiva li se tkun qed tidħol fis-seħħ u tiġi trasposta fil-Greċja (jiġifieri Lulju 
2002 u Lulju 2004) u possibbilment għal perjodi qabel dak iż-żmien.

(b) kollegi li ma jkunux issodisfaw il-kriterji għall-konverżjoni għal kuntratti indefiniti 
skont l-Art 11 għadhom impjegati fuq kuntratti għal żmien fiss u li għadhom qegħdin jitħallsu 
inqas (jiġifieri ksur tal-Klawżola 4 tal-ftehim ta’ qafas, anness mad-Direttiva 1999/70/KE).

(ċ) it-tul ta’ servizz tqies billi l-ħaddiema għal żmien fiss ma tqisux għal skopijiet ta’ ħlas 
għall-24 persunal li saru permanenti.

Kummenti tal-Kummissjoni 

Id-Digriet Presidenzjali 164/2004 li daħal fis-seħħ fid-19 ta’ Lulju 2004 huwa l-istrument 
legali rilevanti li ttraspona d-Direttiva 1999/70/KE1 rigward il-ftehim qafas dwar ix-xogħol 
għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, l-UNICE u s-CEEP. Id-Digriet Presidenzjali 164/2004 
japplika għas-settur pubbliku fil-Greċja.
  
L-24 mużiċista kollha kienu fuq kuntratti għal żmien fiss li nqelbu f’kuntratti indefiniti skond 
id-dispożizzjoni tal-Artikolu 11 tad-Digriet Presidenzjali 164/2004, li pprovda għal 
arranġamenti ta’ transizzjoni bejn id-data ta’ skadenza għat-traspożizzjoni fil-Greċja f’Lulju 
2002 u l-miżura ta’ traspożizzjoni għas-settur tal-pubbliku fil-Greċja li tidħol fis-seħħ f’Lulju 
2004.  

Il-klawżola 4 tal-ftehim ta’ qafas anness mad-Direttiva 1999/70/KE titlob lill-Istati Membri 
biex japplikaw il-prinċipju tan-nuqqas ta' diskriminazzjoni għal xogħol għal żmien fiss u l-
Istati Membri huma obbligati jagħmlu dispożizzjoni li l-ħaddiema għal żmien fiss 
m’għandhomx jiġu ttrattati b’mod inqas favorevoli mill-ħaddiema permanenti komparabbli 
fir-rigward ta’ kondizzjoni tal-impjieg weħidha minħabba li għandhom kuntratti għal żmien 
fiss. Ġurisprudenza riċenti (C-305/05 Del Cerro Alonso u C-268/06 IMPACT) ikkonfermat li
t-terminu "kondizzjonijiet tal-impjieg" jinkorpora l-ħlas u dan tal-aħħar jikkonferma wkoll li 
l-Klawżola 4 tal-ftehim ta’ qafas anness mad-Direttiva 1999/70/KE għandha effett dirett, 
jiġifieri ċ-ċittadini jistgħu jibbażaw fuqha direttament mingħajr ma jkollhom bżonn 
jittrasponuha f’liġi nazzjonali.

                                               
1 ĠU L 175 10.7.1999 p. 175
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L-Artikolu 4 tad-Digriet Presidenzjali 164/2004 jittrasponi l-Klawżola 4 tal-ftehim ta' qafas 
anness mad-Direttiva 1999/70/KE kif ġej:

Il-Prinċipju tan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni 

(1) Fir-rigward tal-kondizzjonijiet tal-impjiegi, il-ħaddiema għal żmien fiss m’għandhomx jiġu ttrattati 
b’mod inqas favorevoli mill-ħaddiema permanenti komparabbli weħidha minħabba li dawn għandhom 
kuntratt għal żmien fiss. Huwa biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali li jista’ jkun permess trattament differenti 
fuq raġunijiet oġġettivi li għandhom jiġu ġustifikati. 

(2) Il-kwalifiki tal-perjodu tas-servizz relatati ma’ kondizzjonijiet partikolari ta’ impjieg għandhom 
ikunu l-istess għall-ħaddiema għal żmien fiss bħalma huma għall-ħaddiema permanenti għajr fejn 
kwalifiki differenti tat-tul tas-servizz ikunu ġustifikati fuq raġunijiet oġġettivi.

L-Artikolu 3 tad-Digriet Presidenzjali jagħti definizzjoni ta’ "ħaddiem għal żmien fiss" u ta’ 
"ħaddiem permanenti komparabbli".

L-iskop tad-Direttiva 1999/70/KE huwa li tassigura n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni fit-
trattament bejn il-ħaddiema għal żmien fiss u l-ħaddiema permanenti komparabbli (sakemm 
dan ma jkunx ġustifikat b’mod oġġettiv) u li tipprevjeni l-abbuż ta’ kuntratti suċċessivi għal 
żmien fiss. Id-direttiva ma tgħid xejn fir-rigward tar-rikonoxximent tas-servizz magħdud 
bħala ħaddiem għal żmien fiss, ladarba l-kuntratt ikun ġie kkonvertit f’kuntratt ta’ żmien 
indefinit.  

Konklużjonijiet 

Billi żżomm f’moħħha li

 Il-Klawżola 4 tal-ftehim ta’ qafas anness mad-Direttiva 1999/70/KE kienet trasposta 
b’mod korrett mill-Greċja fid-Digriet Presidenzjali 164/2004; 

 L-ECJ qatgħetha li l-Klawżola 4 għandha effett dirett; u
 Id-Direttiva ma tagħmel ebda dispożizzjoni li tikkonċerna l-ħruġ tar-rikonoxximent 

tat-tul tas-servizz ta' ħaddiem permanenti għal servizz magħdud mill-impjegati waqt li 
jkollhom kuntratti għal żmien fiss

Il-petizzjoni ma tqajjem ebda kwistjoni dwar it-traspożizzjoni korretta tad-Direttiva 
1999/70/KE. Fil-prinċipju, it-tħassib dwar implimentazzjoni fqira għandu jiġi ppreżentat lill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali li huma responsabbli għall-infurzar tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u għall-kunsiderazzjoni tal-applikazzjoni diretta tal-Klawżola 4 u kwalunkwe 
ħsarat għal traspożizzjoni li ssir tard. 

Madankollu, il-Kummissjoni qiegħda tikkuntattja lill-awtoritajiet Griegi għal konferma li 
bħalissa ma hemm ebda leġiżlazzjoni jew prattika amministrattiva kostanti fis-seħħ li 
tawtorizza differenza fit-trattament bejn il-ħaddiema għal żmien fiss u l-ħaddiema permanenti 
komparabbli mingħajr ġustifikazzjoni oġġettiva, u qiegħda tfittex kjarifika li d-deċiżjoni fil-
każ Del Cerro Alonso rigward  il-ħlas u r-rimunerazzjoni qiegħda tiġi kkunsidrata fil-Greċja, 
sabiex tiġi assigurata l-applikazzjoni korretta tad-Direttiva.
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4.       Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Diċembru 2008.

Il-petizzjoni, ippreżentata minn avukat f’isem 24 mużiċista tal-Orkestra Filarmonika, qajmet
ilmenti dwar differenzi fil-ħlas bejn il-ħaddiema għal żmien fiss u l-ħaddiema permanenti 
komparabbli fl-Organizzazzjoni Kulturali tal-Muniċipalità ta’ Ateni (PODA), korp tas-settur 
pubbliku.  

L-ittra identika tal-petizzjonant lill-Kummissjoni ġiet irreġistrata bħala ilment skont il-
proċedura ta’ ksur 2007/4904. 

Id-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 tipprojbixxi diskriminazzjoni 
mhux ġustifikata ta’ ħaddiema għal żmien fiss.  Il-klawżola 4 tal-ftehim ta’ qafas anness mad-
Direttiva tispeċifika:

Il-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni (klawsola 4)

1. Fejn għandhom x'jaqsmu l-kondizzjonijiet tal-impjieg, 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.

2. Meta approprjat, għandu japplika l-prinċipju ta' prorata temporis.

3. L-arranġamenti għall-applikazzjoni ta' din il-klawżola għandhom jiġu definiti mill-
Istati Membri wara konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali u/jew l-imsieħba soċjali, wara 
li jiġu ikkunsidrati l-liġi nazzjonali, il-ftehim kollettiv u l-prattika tal-Komunità.

4. Kwalifiki ta' perjodu ta' servizz relatati għall-kondizzjonijiet partikolari tal-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.

Fil-każijiet C-305/05 Del Cerro Alonso u C-268-06 IMPACT, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
għamlitha ċara li l-"kondizzjonijiet tal-impjieg" jinkludu l-ħlas.

Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni

L-informazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta’ 
Ġunju 2008 kient tirrifletti l-opinjoni tal-Kummissjoni li l-Klawsola 4 tal-ftehim qafas anness 
mad-Direttiva 1999/70/KE kienet trasposta korrettament mill-Greċja fid-Digriet Presidenzjali
164/2004 (il-leġiżlazzjoni Griega ta’ traspożizzjoni għas-settur pubbliku) u kkonkludiet li l-
petizzjoni ma qajmitx kwistjonijiet dwar it-traspożizzjoni korretta tad-Direttiva 1999/70/KE.  

Madankollu, il-Kummissjoni impenjat ruħha li tikkuntattja lill-awtoritajiet Griegi għal 
konferma li bħalissa m’hemm fis-seħħ l-ebda leġiżlazzjoni jew prattika amministrattiva 
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kostanti li tawtorizza differenza fit-trattament bejn il-ħaddiema għal żmien fiss u l-ħaddiema 
permanenti komparabbli mingħajr ġustifikazzjoni oġġettiva u qed tfittex kjarifika dwar il-fatt 
li d-deċiżjoni fil-każ Del Cerro Alonso rigward il-ħlas u r-rimunerazzjoni qiegħda tiġi 
kkunsidrata fil-Ġreċja. Il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Griegi fit-23 ta’ Ġunju 2008, 
fejn staqsiet dwar il-prattika attwali fil-Ġreċja rigward il-ħlas u l-allowances għal ħaddiema 
għal żmien fiss meta mqabbla ma’ ħaddiema kumparabbli permanenti.

L-awtoritajiet Griegi wieġbu fit-8 ta’ Settembru 2008, fejn informaw lill-Kummissjoni li l-
pagi tal-persunal impjegat mill-Istat, korpi pubbliċi (NPDD) u awtoritajiet lokali (OTA),
b’kuntratti b’terminu fiss u permanenti u regolati mil-liġi privata huma stabbiliti f’konformità 
mal-Liġi 1876/1990 jew b’kuntratti kollettivi tax-xogħol iffirmati bejn il-ħaddiema u r-
rappreżentant tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi, jew bil-Liġi 3205/2003 wara l-
estensjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din il-liġi għal persunal impjegat mill-Istat, l-NPDD u l-
OTA b’kuntratti regolati mil-liġi privata, fejn ma jistgħux jiffirmaw kuntratt kollettiv tax-
xogħol minħabba li m’hemm l-ebda rappreżentanza ta’ trejdjunjin.

Fl-istess ittra, l-awtoritajiet Griegi żguraw lill-Kummissjoni li r-regolamenti inkwistjoni ma 
jagħmlu l-ebda distinzjoni bejn il-ħlas lil uffiċjali li għandhom kuntratt b’terminu fiss u dawk 
b’għandhom kuntratt permanenti.

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ din ir-risposta, m’hemm l-ebda evidenza li bħalissa l-Greċja mhix qed 
tikkonforma mal-Klawsola 4 tal-ftehim qafas.  

Id-differenzi fir-rati ta’ ħlas bejn il-ħaddiema għal żmien fiss u l-ħaddiema permanenti
komparabbli fil-korpi pubbliċi Griegi, li jikkostitwixxu diskriminazzjoni mhux ġustifikata,
jistgħu jiġu attribwiti għall-implimentazzjoni inkorretta tal-liġi nazzjonali, u għandhom jiġu 
ppreżentati lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti responsabbli biex jinfurzaw il-liġi 
nazzjonali.

Minħabba n-nuqqas ta’ evidenza li turi li l-Greċja ma ttrasponietx korrettament id-Direttiva 
tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien 
fiss konkluż mid-Direttiva 1999/70/KE tal-ETUC, il-UNICE u ċ-CEEP, il-Kummissjoni 
ddeċidiet li tagħlaq il-proċedura ta’ ksur 2007/4904 fis-27 ta’ Novembru 2008.


