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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0087/2008, imressqa minn K.B., ta’ nazzjonalità Maltija, dwar il-
bidla ta’ kuntratt ta’ impjieġ b’terminu fiss għal wieħed b’kuntratt indefinit 

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant ilu jaħdem bħala għalliem tal-arti b’kuntratt temporanju mill-1998. Kull sena 
japplika biex iġedded il-kuntratt temporanju tiegħu. F’Diċembru li għadda l-gvern Malti 
ddeċieda li jibdel l-kuntratti ta’ terminu fiss għal kuntratti indefiniti, imma l-kuntratt tal-
petizzjonant baqa’ b’terminu fiss. Il-petizzjonant jidhirlu li saret diskriminazzjoni kontrih.

2. Ammissibilta 

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura). 

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjoni  

Il-petizzjonant ilu jaħdem bħala għalliem tal-arti b’kuntratt temporanju mill-1998, u l-kuntratt 
tiegħu jiġġedded kull sena. Il-kuntratt tiegħu ma ġiex mibdul f’kuntratt ta’ terminu fiss meta l-
Gvern iddeċieda li jibdel il-kuntratti ta’ terminu fiss f’kuntratti indefiniti f’Diċembru 2007 u 
huwa jidhirlu li saret diskriminazzjoni kontrih.                      

Sfond     

Id-Direttiva 1999/70/KE rigward il-ftehim qafas dwar xogħol b’terminu fiss milħuq mill-
ETUC, l-UNICE u s-CEEP1 (minn hawn ’l quddiem "id-Direttiva") tirrikjedi miżuri li jkunu 

                                               
1 ĠU L 175 10.7.1999, p. 43.
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adottati fl-Istati Membri biex jevitaw l-abbuż ta’ kuntratti ta’ teminu fiss suċċessivi. Malta 
kellha tittrasponi din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali tagħha sa Mejju 2004. 

Malta ttrasponiet id-Direttiva permezz tal-Avviż Legali 51/07, li f’Regolament 7 jipprovdi 
għal kuntratt ta’ terminu fiss li jinbidel f’kuntratt ta’ żmien indefinit jekk l-impjegat ikun ilu 
impjegat kontinwament għal erba’ snin u m’hemm l-ebda raġuni oġġettiva biex jiġġedded jew 
biex jiġi estiż il-kuntratt ta’ terminu fiss.             

Il-Kummissjoni mhix kuntenta li l-leġiżlazzjoni Maltija trasposta hija konformi mad-Direttiva
u għandha kawża ta’ ksur miftuħa fuq din il-kwistjoni. 

Il-ġurisprudenza (C-212/04 Adeneler) ikkonfermat li d-Direttiva ma tirrikjedix li kuntratti ta’ 
terminu fiss jiġu mibdula  f’kuntratti ta’ żmien indefinit fejn hemm miżuri oħra effettivi biex 
jipprevenu, u fejn hemm jiġi kkastigat, l-abbuż minn kuntratti ta’ terminu fiss suċċessivi. 

F’Jannar 2008, l-awtoritajiet Maltin infurmaw lill-Kummissjoni Ewropea li l-kuntratti tal-
impjegati kollha fis-servizz pubbliku u fis-settur pubbliku, kellhom jinbidlu f’kuntratti ta’ 
żmien indefinit fis-7 ta’ Diċembru 2007 mingħajr il-perjodu ta’ kwalifika ta’ erba’ snin.        

Il-Kummenti tal-Kummissjoni 

Id-deċiżjoni tal-Gvern li jibdel il-kuntratti ta’ terminu fiss għal wieħed indefinit ma kienx 
rekwiżit mid-Direttiva, u b’hekk, hija affari tal-liġi Maltija u l-prattika tagħha u hi barra mill-
ambitu tal-liġi Komunitarja. Jekk il-petizzjonant jidhirlu li hu kien ittrattat b’mod inġust f’dan 
l-eżerċizzju, allura r-rikors tiegħu għandu jkun quddiem il-qrati nazzjonali. 

L-applikazzjoni korretta tal-Avviż Legali 51/07 hija affari tal-qrati nazzjonali u l-bażi tad-
deċiżjoni biex jiġu mibdula kuntratti f’oħrajn indefiniti fl-assenza tal-perjodu ta’ kwalifika kif 
rekwiżit minn Regolament 7 tal-Avviż Legali 51/07, hi l-ewwel nett biċċa tal-Gvern ta’ 
Malta, u possibilment tal-qrati ta’ Malta wara dan. 

Il-każ ta’ ksur tal-liġi miftuħ mill-Kummissjoni kontra Malta għal traspożizzjoni inkorretta 
tad-Direttiva, ma jikkonċernax dak li sar f’Diċembru 2007 għall-bdil ta’ kuntratti b’terminu 
fiss fis-settur pubbliku għal kuntratti ta’ żmien indefinit. Għalhekk, il-kontestazzjoni ta’ 
diskriminazzjoni tal-petizzjonant f’dan l-eżerċizzju wisq probabbli mhix se tkun affettwata 
bir-riżultat ta’ dan il-ksur ta’ liġi. 

Konklużjoni 

Din il-petizzjoni ma tqajjimx kwistjonijiet oħra ta’ konformità mad-Direttiva 199/70/KE fejn 
jidħol il-ftehim qafas dwar xogħol b’terminu fiss kif milħuq mill-ETUC, UNICE u s-CEEP.  
Il-kawża ta’ ksur ta’ liġi eżistenti tal-Kummissjoni kontra Malta fejn tidħol it-traspożizzjoni 
ta’ din id-Direttiva tibqa’ miftuħa, imma l-ebda evidenza ma ġiet ippreżentata li l-Gvern ta’ 
Malta mhux jikkonforma mal-liġi Komunitarja f’dan il-każ. 


