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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0195/2008, imressqa minn A.G., ta’ nazzjonalità Taljana, dwar l-
applikazzjoni żbaljata tal-leġiżlazzjoni Taljana li tittrasponi d-Direttiva Nru 
1999/70/KE dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-
ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ilu jaħdem mal-Agenzia del Territorio mill-1998, dejjem fuq bażi ta’ kuntratti 
temporanji. F’Ottubru 2007 hu ġie offrut kuntratt b’terminu indefinit. Hu jqis li skont id-
Direttiva Nru 1999/70/KE għandu d-dritt li jitlob iż-żidiet fil-paga li ma ngħatax dak iż-żmien 
b’mod retroattiv, u jitlob kjarifika mill-Parlament Ewropew.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Lulju 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-petizzjonant, li ngħata kuntratt indefinit ma’ korp tas-settur pubbliku fl-Italja, wara bosta 
kuntratti għal żmien fiss u estensjonijiet, jistaqsi lill-Parlament jekk hu għandux dritt jitlob u 
jirċievi ammonti ta’ flus li ma ġewx imħallsa tul iż-żmien, imma li kif jindika hu, huma 
previsti mill-artikolu 5(1) tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva.

Id-Direttiva 99/70/KE dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, 
mill-UNICE u miċ-CEEP1 ("id-Direttiva"), tipprevedi li l-Istati Membri tal-UE jattwaw 
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miżuri sabiex jevitaw l-abbużi mill-użu ripetut ta’ kuntratti għal żmien fiss.

Klawżola 5(1) tal-Ftehim Qafas, annessa mad-Direttiva, tobbliga lill-Istati Membri jipprovdu 
miżuri xierqa biex jevitaw l-abbuż mill-użu ripetut ta’ kuntratti għal żmien fiss. Għal dan l-
għan, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu waħda jew aktar mill-miżuri li ġejjin: raġunijiet oġġettivi 
li jiġġustifikaw it-tiġdid, terminu massimu ta’ skadenza jew għadd massimu ta’ tiġdid tal-
kuntratt jew relazzjoni tal-impjieg għal żmien fiss. Il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja1 tagħmilha ċara li għandhom jiġu stipulati miżuri effikaċi biex ma jħallux u, fejn 
ikun rilevanti, jippenalizzaw l-abbuż mill-kuntratti ripetuti għal żmien fiss.

L-Italja nnotifikat lill-Kummissjoni li d-Direttiva ġiet trasposta fil-liġi nazzjonali tal-Italja 
permezz tad-Digriet Leġiżlativ Nru 368 tas-6 ta’ Settembru 2001. L-artikolu 5 jistipula miżuri 
biex jingħataw penalitajiet dwar kuntratti ripetuti li ma jkunux ġew konklużi f’konformità 
mal-artikoli preċedenti tal-leġiżlazzjoni nazzjonali. L-artikolu 5(1) jipprovdi għal ħlas ta’ 
remunerazzjoni addizzjonali lil dak lill-impjegat fuq kuntratt għal żmien fiss, fejn ir-relazzjoni 
tal-impjieg tkompli wara l-iskadenza tat-terminu stipulat fil-bidu jew sussegwentement estiż. 

L-infurzar ta’ sanzjonijiet għan-nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali hija kollha 
kemm hi responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali. L-aktar pass xieraq għall-petizzjonant hu li 
jfittex parir legali bl-għan li jibda azzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali.

Konklużjoni

Din il-petizzjoni ma tqajjem l-ebda kwistjoni dwar il-korrettezza tat-traspażizzjoni tad-
Direttiva 1999/70/KE.
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