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Suġġett: Petizzjoni 1397/2008, imressqa minn Raffele Mancuso, ta’ nazzjonalità Taljana, 
dwar l-inugwaljanza bejn id-drittijiet tal-ħaddiema li għandhom kuntratt ta’
terminu fiss ta’ xogħol u dawk fuq kuntratt fiss 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li għad hemm id-differenzi bejn id-drittijiet tal-ħaddiema fuq kuntratt 
permanenti ta’ xogħol u dawk fuq terminu fiss. Bħala eżempji jagħti d-dritt li jieħu l-lif biex 
wieħed jipparteċipa f’eżerċizzju komparattiv ta’ riċerka għar-reklutaġġ, jew lif minħabba l-
istudju biex jipprepara għal riċerka bħal din. Il-petizzjonant jidhirlu li dawn id-differenzi ma 
jaqblux mat-Trattat ta’ Ruma tal-1957.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

Il-petizzjonant jallega li hemm differenzi fl-Italja bejn id-drittijiet tal-ħaddiema fuq kuntratt 
permanenti ta’ xogħol u dawk fuq terminu fiss.  Bħala eżempji, huwa jagħti d-dritt li jieħu l-
lif biex wieħed jipparteċipa f’eżerċizzju komparattiv ta’ riċerka għar-reklutaġġ, jew lif 
minħabba l-istudju biex jipprepara għal riċerka bħal din.

Id-Direttiva 1999/70/KE dwar il-ftehima qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-
ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP1 tirrikjedi li l-Istati Membri jistabbilixxu miżuri biex 
jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni mhux ġustifikata kontra l-ħaddiema 
                                               
1 ĠU L 175 10.7.1999, p. 43.
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b’kuntratt ta’ terminu fiss fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol.  B’mod speċifiku, il-
Ftehima Qafas tistipula li:

L-iskop (il-klawżola 1)
L-iskop ta’ dan il-ftehim qafas hu:
(a) li titjieb il-kwalità ta’ xogħol għal terminu fiss billi tiġi żgurata l-applikazzjoni tal-

prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni;
…

Il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni (il-klawżola 4)
1. Fejn għandhom x’jaqsmu l-kondizzjonijiet tal-impjieg, il-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’ pro rata 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. 

Il-kundizzjonijiet tax-xogħol mhumiex stipulati b’mod espliċitu fil-liġi Komunitarja, 
għalkemm il-Qorti kkjarifikat f’C-307/05 Del Cerro Alonso li t-terminu kien fil-fatt ikopri r-
rimunerazzjoni  

Id-Direttiva 1999/70/KE ġiet trasposta fil-liġi Taljana permezz tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 
368 tas-6 ta’ Settembru 2001 (kif emendat).    L-Artikolu 6 jittrasponi l-obbligu fi Klawżola 4
tal-Ftehima Qafas ta’ trattament ugwali għal ħaddiema b’kuntratt ta’ terminu fiss fir-rigward 
tal-kundizzjonijiet tal-xogħol, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet oġġettivi li għalihom 
għandhom jiġu trattati b’mod differenti.  L-Artikolu 6 tal-leġiżlazzjoni Taljana jispeċifika l-
oqsma fejn għandu jkun hemm trattament ugwali (sakemm ma jkunx hemm raġunijiet 
oġġettivi għalfejn għandhom jiġu trattati mod ieħor), kif spjegat hawnhekk:   il-btajjel, il-
bonus tal-Milied jew il-pagament tat-“tlettax-il xahar”, il-pagament ta’ wara t-tmiem tal-
impjieg u kull tip ta’ allowance oħra mħallsa mill-impriża lil ħaddiema komparabbli li 
b’kuntratt mingħajr terminu fiss ...”.
Minkejja dan, m’hemm l-ebda ċertezza jekk fit-terminu “kundizzjonijiet tax-xogħol” huwiex 
inkluż id-dritt eventwali fl-Italja għal lif biex wieħed jipparteċipa f’eżerċizzju komparattiv ta’
riċerka għar-reklutaġġ, jew lif minħabba l-istudju biex wieħed jipprepara għal riċerka bħal 
din. Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, jidher li m’hemm l-ebda raġuni valida biex jiġu esklużi 
minn dan il-kunċett.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Taljani biex tara jekk huma 
jinkludux id-dritt għal lif biex wieħed jipparteċipa f’eżerċizzju komparattiv ta’ riċerka għar-
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reklutaġġ u lif minħabba l-istudju biex wieħed jipprepara għal riċerka bħal din, bħala 
“kundizzjonijiet tal-impjieg” skont it-tifsira tal-Klawżola 4(1) tal-Ftehima Qafas tad-Direttiva 
1999/70/KE.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Wara t-talba tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Taljani infurmaw lill-Kummissjoni b’dan li ġej:

 li l-Artikolu 6 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 368 tas-6 ta’ Settembru 2001 dwar ir-
relazzjonijiet tax-xogħol fuq terminu fiss jafferma l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni 
bejn il-ħaddiema permanenti u dawk ta’ terminu fiss, kif stipulat fil-klawżola 4 tal-
ftehima ta’ qafas.

 il-konformità mal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni min-naħa ta’ min iħaddem hija
żgurata mill-penalitajiet amministrattivi stipulati fl-Artikolu 12 tad-Digriet Leġiżlattiv 
Nru 368/2001, biex b’hekk tiġi żgurata l-applikazzjoni skont il-prinċipju bażiku 
stabbilit fil-klawżola 4 tal-ftehima ta’ qafas; 

 ir-regoli li jirregolaw il-kuntratti permanenti għalhekk japplikaw, billi huma 
kompatibbli, għal kuntratti ta’ terminu fiss. Il-ħaddiema b’kuntratti ta’ terminu fiss 
huma intitolati, b’mod partikolari, għall-allowances kollha li jingħataw lill-ħaddiema 
permanenti fl-impriża, skont il-perjodi ta’ xogħol imwettqa, dejjem jekk m’hemm l-
ebda inkompatibilità man-natura tal-kuntratt ta’ terminu fiss;

 fir-rigward tad-dritt tal-ħaddiema ta’ terminu fiss għal-lif minħabba l-istudju, l-
awtoritajiet Taljani jindikaw li l-Artikolu 7 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 368/2001 
jistipula li l-ftehimiet ta’ xogħol kollettivi nazzjonali jistgħu jistabbilixxu proċeduri u 
strumenti bl-għan li jagħmluha faċli għall-ħaddiema fuq kuntratti ta’ terminu fiss li 
jkollhom aċċess xieraq għal opportunitajiet ta’ taħriġ, sabiex ikollhom l-aħjar 
kwalifiki, jimxu ’l quddiem fil-karriera tagħhom u jtejbu l-mobilità tal-impjieg 
tagħhom.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ġibdet konklużjoni, mir-risposta mogħtija mill-awtoritajiet Taljani, li l-liġi 
Taljana (b’mod speċifiku l-Artikolu 6 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 368 tas-6 ta’ Settembru 
2001) teħtieġ li d-dritt li wieħed jieħu l-lif sabiex jipparteċipa f’eżerċizzju komparattiv ta’
riċerka dwar ir-reklutaġġ, jew lif minħabba l-istudju biex jipprepara għal tali riċerka, għandu 
jitpoġġa għad-dispożizzjoni tal-ħaddiema b’kuntratt ta’ terminu fiss minn min iħaddem fuq 
bażi pro rata, jekk jitpoġġa għad-dispożizzjoni ta’ ħaddiem permanenti, u jkun kompatibbli 
mal-kuntratt ta’ terminu fiss.

Fid-dawl tal-informazzjoni t’hawn fuq, il-petizzjonant għandu jippreżenta l-każ tiegħu lill-
awtoritajiet nazzjonali relevanti, jekk iħoss li l-liġi Taljana ma ġietx applikata korrettament 
jew jekk min iħaddmu mhux iġib ruħu b’mod konformi mal-liġi nazzjonali.


