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Suġġett: Petizzjoni 0805/2006, imressqa minn A. Rosa Montilla Diaz u Juan A. Gavira   
Menédez, ta’ nazzjonalità Spanjola, dwar allegata diskriminazzjoni fis-
servizz ċivili Spanjol

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jilmentaw dwar diskriminazzjoni kontra impjegati taċ-ċivil temporanji (mhux 
stabbiliti) li għalihom ma japplikawx l-arranġamenti ta’ l-anzjanità għal persunal stabbilit. 
B’hekk huma qegħdin ifittxu leġiżlazzjoni simili għad-Direttiva 1999/70/KE bil-għan li 
tintemm id-diskriminazzjoni kontra persunal b’terminu fiss.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-22 ta’ Frar 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet nhar id-9 ta’ Lulju 2007.

Sfond 

Il-petizzjonanti jgħidu li huma biss l-uffiċjali permanenti u mhux il-ħaddiema fuq bażi 
temporanja fis-settur pubbliku Spanjol (Gvern Ċentrali, Kunsilli ta’ Bliet u Komunitajiet 
Awtonomi) li jirċievu bonus speċjali għal kull perjodu ta’ tliet snin ta’ servizz li jkunu ħadmu 
ma’ l-istess persuna li timpjega ('trienio').

Il-petizzjonanti jgħidu li fil-fehma tagħhom din il-prattika hija waħda diskriminatorja u li 
qiegħda tikser il-Klawsola 4 tal-ftehim qafas anness mad-Direttiva 1999/70/KE rigward il-
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ftehim qafas dwar ix-xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, l-UNICE u s-CEEP1 kif 
ukoll ir-regoli simili korrispondenti fis-sistema legali Spanjola.

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Il-klawsola 4 tal-ftehim qafas anness mad-Direttiva 1999/70/KE tistabbilixxi l-prinċipju tan-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni bejn ħaddiema b’kuntratt ta’ żmien fiss u l-ħaddiema 
kumparabbli permanenti fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ l-impjiegi u li tgħid hekk: 

1. Fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ l-impjiegi, ħaddiema b’kuntratt ta’ żmien fiss 
m’għandhomx jiġu ttrattati b’mod inqas vantaġġjuż minn ħaddiema kumparabbli permanenti, 
sempliċiment minħabba li dawn għandhom kuntratt għal żmien fiss sakemm ma jiġix 
ġustifikat trattament differenti għal raġunijiet oġġettivi. 

2. Fejn xieraq, għandu japplika l-prinċipju tal-pro rata temporis.

3. L-arranġamenti għall-applikazzjoni ta’ din il-klawsola għandhom jiġu definiti mill-Istati 
Membri wara konsultazzjoni ma’ l-imsieħba soċjali, b’ħarsien tal-liġi Komunitarja u l-liġi 
nazzjonali, il-ftehimiet kollettivi u l-prattika.

4. Kwalifikazzjonijiet ta’ perjodu ta’ servizz li għandhom x’jaqsmu ma’ kundizzjonijiet 
partikolari tax-xogħol għandhom ikunu l-istess għal ħaddiema b’terminu fiss bħalma huma 
għal ħaddiema permanenti, għajr fejn il-kwalifiki differenti ta’ tul ta’ servizz huma 
ġġustifikati għal raġunijiet oġġettivi. 

Il-kunċett 'ħaddiem kumparabbli permanenti ' hija definita fil-Klawsola 3.2 tal-ftehim qafas, li 
tispeċifika li hija tikkonċerna 'ħaddiem b’kuntratt ta’ impjieg jew relazzjoni ta’ perjodu ta’ 
żmien indefinit, fl-istess stabbiliment, involuti fl-istess impjieg/professjoni jew simili, 
b’rispett għal kwalifiki/ħiliet'.

Skond il-Klawsola 2.1 tal-ftehim qafas, dan japplika għal ħaddiema b’terminu fiss li 
għandhom kuntratt ta’ impjieg jew relazzjoni ta’ impjieg kif definit fil-liġi, ftehimiet kollettivi 
jew prattika f’kull Stat Membru.

Spanja ttrasponiet id-Direttiva 1999/70/KE permezz ta’, inter alia, emendi għall-Istatut tal-
Ħaddiema (Estatuto de los Trabajadores, ET) bid-Digrieti Leġiżlattivi Rjali 5/2001 u 
12/2001. L-Artikolu 15.6 ET jirrikonoxxi, f’termini ġenerali, il-prinċipju tan-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni bejn il-ħaddiema b’terminu fiss u l-ħaddiema permanenti. Skond il-
ġurisprudenza, l-applikazzjoni ta’ dan il-prinċipju tista’ tiġi kkontestata għal raġunijiet 
oġġettiviment iġġustifikati. Kif indikat fil-petizzjoni, dan huwa komuni wkoll fi ftehimiet 
kollettivi f’dan il-qasam. 

Il-Kummissjoni, wara li eżaminat il-miżuri tat-traspożizzjoni tad-Direttiva fi Spanja, ma sabet 
l-ebda raġuni biex tagħti bidu għal proċeduri ta’ ksur kontra Spanja fir-rigward tat-
traspożizzjoni tal-Klawsola 4 tal-ftehim qafas anness mad-Direttiva 1999/70/KE. M’hemmx 
elementi ġodda introdotti minn din il-petizzjoni li jistgħu jbiddlu dik il-konstatazzjoni. Sabiex 
                                               
1 ĠU L 175 10.7.1999, pġ. 43.
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jiġġustifikaw id-drittijiet tagħhom skond id-Direttiva u r-regoli nazzjonali, il-petizzjonanti 
għandhom jistabbilixxu proċeduri fuq il-livell nazzjonali. 

Kwistjoni oħra hija kif il-liġi Komunitarja f’dan il-qasam, kif ukoll ir-regoli nazzjonali 
korrispondenti għandhom jiġu interpretati f’sitwazzjoni bħal dik imsemmija fil-petizzjoni. 
Fir-rigward ta’ l-interpretazzjoni tal-liġi Komunitarja, għandu jiġi nnotat li Qorti Spanjola 
rrinvjat domandi għal deċiżjoni preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea dwar kwistjoni 
simili rigward allegazzjoni ta’ diskriminazzjoni kontra l-ħaddiema temporanji fis-settur 
pubbliku Spanjol fir-rigward ta’ drittijiet għall-bonus ta’ tliet snin u li din il-kawża bħalissa 
hija pendenti quddiem il-Qorti (kawża C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso vs. Osakidetza 
(Servicio Vasco del Salud)). L-Opinjoni ta’ l-Avukat Ġenerali Poiares Maduro f’dik il-kawża 
kienet ippreżentata fl-10 ta’ Jannar 2007, iżda d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea 
għadha ma ngħatatx. 

Konklużjonijiet 

Il-Kummissjoni, wara li eżaminat il-miżuri tat-traspożizzjoni tad-Direttiva fi Spanja, ma sabet 
l-ebda raġuni biex tagħti bidu għal proċeduri ta’ ksur kontra Spanja fir-rigward tat-
traspożizzjoni tal-Klawsola 4 tal-ftehim qafas anness mad-Direttiva 1999/70/KE. M’hemmx 
elementi ġodda introdotti minn din il-petizzjoni li ser ibiddlu dik il-konstatazzjoni. Sabiex 
jiġġustifikaw id-drittijiet tagħhom skond id-Direttiva u r-regoli nazzjonali, il-petizzjonanti 
għandhom jistabbilixxu proċeduri fuq il-livell nazzjonali.

Fir-rigward ta’ l-interpretazzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE f’sitwazzjoni bħal dik imsemmija 
fil-petizzjoni, il-Kummissjoni ser tgħarraf lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar ir-riżultat tal-
kawża C-307/05 meta l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tkun tat id-deċiżjoni tagħha.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-7 ta’ Marzu 2008.

Sfond

Fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tad-9 ta’ Lulju 2007, il-
Kummissjoni ħadet ħsieb li tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar ir-riżultat tal-każ 
C-307/05 (Is-Sinjura Del Cerro Alonso vs Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)).  Il-Qorti tat 
is-sentenza tagħha fit-13 ta’ Settembru 2007.

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Klawsola 4(1) ta’ l-Anness mad-Direttiva 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 (‘ftehim 
qafas dwar xogħol għal żmien fiss’) jispeċifika li “Fejn għandhom x'jaqsmu l-kundizzjonijiet 
ta’ l-impjieg, ħaddiema b’terminu fiss m’għandhomx jiġu trattati b’mod inqas vantaġġjuż 
minn ħaddiem kumparabbli permanenti biss minħabba li għandhom kuntratt jew relazzjoni 
għal terminu fiss sakemm trattament differenti ma jkunx ġustifikat fuq bażi oġġettiva.”  Il-
kunċett ta’ ‘ħaddiem kumparabbli permanenti’ huwa definit fil-Klawsola 3(2) tal-ftehim 
qafas, li tispeċifika li dan jikkonċerna ‘ħaddiem b’kuntratt jew relazzjoni ta’ impjieg għal 
żmien indefinit, fl-istess stabbiliment, involut fl-istess xogħol jew xogħol/impjieg simili, 
b’rispett għall-kwalifiki/ħiliet’.  
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Saret referenza għall-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar deċiżjoni preliminari rigward l-
interpretazzjoni tal-klawsola 4(1) tal-ftehim qafas.  Il-proċeduri prinċipali kienu dwar talba 
mis-Sinjura Del Cerro Alonso lill-persuna li tħaddimha fis-settur pubbliku, biex is-sensiela ta’ 
kuntratti għal żmien fiss isiru permanenti, għal ħlas ta’ allowance kull tliet snin li skadew fis-
sena ta’ qabel l-intitolament tagħha. 

Il-Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián (Qorti Soċjali Nru 1 San Sebastjan) (Spanja) 
irrefera lill-Qorti l-mistoqsijiet li ġejjin għal  deċiżjoni preliminari:

1.      Fejn id-Direttiva 1999/70/KE tistipula li ħaddiema b’terminu fiss m’għandhomx 
jiġu trattati b’mod inqas vantaġġjuż minn ħaddiem kumparabbli permanenti, din 
tirreferi wkoll għall-kundizzjonijiet finanzjarji?

Fil-każ ta’ tweġiba fl-affermattiv:

2.      Il-fatt li l-Artikolu 44 tal-Liġi 55/2003 jipprovdi li ħaddiema b’kuntratt ta’ żmien 
fiss mhumiex intitolati għal allowance ta’ l-anzjanità li jingħata lill-ħaddiema 
permanenti, jikkostitwixxu raġunijiet oġġettivi suffiċjenti?

3.      Il-ftehimiet konklużi bejn ir-rappreżentanti ta’ l-unjins tal-ħaddiema u l-
amministrazzjoni jikkostitwixxu raġunijiet oġġettivi suffiċjenti biex ma jingħatax 
l-allowance ta’ l-anzjanità lill-ħaddiema temporanji?’

Il-Qorti ddeċidiet li l-kunċett ta’ “kundizzjonijiet ta’ impjieg” imsemmi fil-klawsola 4(1) tal-
ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss għandu jiġi interpretat li jfisser li dan jista’ jservi 
bħala bażi għal talba bħal dik li qed tiġi ttrattata fil-kawża prinċipali, li tfittex li tagħti l-
allowance għat-tul tas-servizz lil ħaddiem b’terminu fiss li l-liġi nazzjonali tirriżerva biss 
għall-ħaddiema b’terminu permanenti.

Barra dan, sostniet li l-Klawsola 4(1) tal-ftehim qafas għandha tiġi interpretata fis-sens li hija 
tipprekludi l-introduzzjoni ta’ trattament differenti bejn il-ħaddiema b’terminu fiss u l-
ħaddiema b’terminu permanenti li jkun iġġustifikat fuq il-bażi li hemm provdut minn 
dispożizzjoni legali jew regolamentari ta’ Stat Membru jew minn ftehim kollettiv konkluż 
bejn ir-rappreżentanti sindakali tal-persunal u l-persuna konċernata li timpjega.

Il-Qorti ddeċidiet li l-“kundizzjonijiet ta’ impjieg” għandhom jiġu interpretati bħala li jkopru 
l-ħlasijiet, li tinkludi kemm il-pagi bażiċi u anke benefiċċji oħra.  Barra dan, il-Qorti qalet li 
differenzi fit-trattament bejn il-ħaddiema b’terminu fiss u l-ħaddiema b’terminu permanenti 
ma humiex ġustifikati biss minħabba l-fatt li huma provduti fil-liġi nazzjonali jew fil-
ftehimiet kollettivi.

Konklużjonijiet 

Fid-dawl tad-deċiżjoni msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet 
nazzjonali Spanjoli biex tistaqsi kif bi ħsiebhom jikkonformaw ma’ din is-sentenza. Fi kliem 
ieħor, il-Kummissjoni se tistaqsi lill-awtoritajiet Spanjoli kif se jwaqqfu d-diskriminazzjoni 
kif stabbilita mill-Qorti.  
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Madankollu, sabiex jiġġustifikaw id-drittijiet tagħhom skond id-Direttiva u r-regoli 
nazzjonali, il-petizzjonanti jistgħu jinstigaw proċeduri fil-livell nazzjonali. 

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-22 ta’ April 2010.

Il-Kummissjoni ħadet l-impenn li tikkuntattja lill-awtoritajiet Spanjoli biex issir taf b’liema 
mod huma kkonformaw mad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f’C-307/05 (Is-Sra 
Del Cerro Alonso vs Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)), li stipulat li l-“kundizzjonijiet tal-
impjiegi” għandhom jiġu interpretati bħala kundizzjonijiet li jinkludu l-paga, li tinkludi s-
salarji u rimunerazzjoni oħra. Flimkien ma’ dan, il-Qorti kompliet tikkonferma l-
ġurisprudenza eżistenti li d-differenzi fit-trattament bejn il-ħaddiema b’terminu fiss u l-
ħaddiema b’terminu permanenti ma humiex ġustifikati biss minħabba l-fatt li huma provduti 
fil-liġi nazzjonali jew fil-ftehimiet kollettivi.

L-awtoritajiet Spanjoli infurmaw lill-Kummissjoni Ewropea li l-Artikolu 25 tal-Estatuto 
Basico del Empleado Publico (Regolamenti Bażiċi rigward il-Ħaddiema Pubbliċi; Liġi 7/2007 
tat-12 ta’ April, Boletin Oficial del Estado Nru 89 tat-13 ta’ April 2007) emenda r-regoli li 
kienu daħlu fis-seħħ qabel u li jirrigwardaw lill-impjegati taċ-ċivil temporanji li għandhom 
kuntratti b’terminu fiss u minn issa ’l quddiem jirrikonoxxi b’mod espliċitu d-dritt tal-uffiċjali 
temporanji li jirċievu l-paga bażika kollha, inkluża żjieda kull tliet snin, għas-servizzi 
mogħtija lill-impjegati taċ-ċivil temporanji mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Liġi (13 ta’ Mejju 
2007).


