
(Ekstern oversættelse)

CM\650307DA.doc PE 384.383v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget for Andragender

25.01.2007

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0275/2006 af Adrian Mifsud, maltesisk statsborger, for the Association of 
Local Council Executive Secretaries (Malta), om Maltas regerings ukorrekte 
gennemførelse af EF-direktiv 1999/70

1. Sammendrag

Andrageren, der handler på vegne af the Association of Local Council Executive Secretaries 
(Malta), hævder, at den maltesiske regerings juridiske meddelelse 429 af 2002 ikke korrekt 
gennemfører EF-direktiv 1999/70 i national lovgivning. Andrageren mener, at den maltesiske 
juridiske meddelelse overtræder fællesskabslovgivningen, da den specifikt angiver, at den 
ikke gælder for ansættelse i den offentlige sektor. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet 
om at lægge pres på den maltesiske regering for at få den til at gennemføre EF-direktiv 
1999/70 korrekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. august 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Andragendet

Andrageren anfører, at Malta ikke fuldt ud har gennemført direktiv 1999/70/EF i den 
offentlige sektor.

Andragendet afspejler en klage, som andrageren har indgivet for Kommissionen.

Kommissionens bemærkninger 

Ifølge direktiv 1999/70/EF skal medlemsstater vedtage foranstaltninger for at forhindre 
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misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller 
ansættelsesforhold også i den offentlige sektor.

Malta har meddelt Kommissionen, at direktiv 1999/70/EF er gennemført ved forskrifter om 
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, juridisk meddelelse 429 fra 2002. Ifølge § 7, stk. 5 
finder de i forskriften fastlagte foranstaltninger til hindring af misbrug af flere på hinanden 
følgende tidsbegrænsede kontrakter ikke anvendelse på ansættelse i den offentlige sektor.

Efter at have været i kontakt med Kommissionen tilkendegav de nationale myndigheder i 
marts 2006, at Maltas regering havde besluttet at ophæve § 7, stk. 5 og havde udarbejdet en 
juridisk meddelelse, som ændrede forskrifterne om tidsbegrænsede ansættelseskontrakter.

Kommissionen anmodede om, at de nationale myndigheder skulle give yderligere oplysninger 
vedrørende de foreslåede ændringer. De nationale myndigheder svarede ikke herpå

Derfor har Kommissionen sendt en åbningsskrivelse til Malta. Fristen for at svare udløber i 
december 2006.

Konklusion 

De faktiske omstændigheder, der er nævnt i andragendet, antyder, at direktiv 1999/70/EF ikke 
er fuldt gennemført på Malta. 

Kommissionen har indledt en procedure i henhold til artikel 226 EF og vil holde Parlamentet 
underrettet.


