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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0275/2006, του κ. Adrian Mifsud, μαλτεζικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης γραμματέων διεύθυνσης των τοπικών συμβουλίων (Μάλτα), σχετικά με την 
εσφαλμένη μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ από την κυβέρνηση της Μάλτας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ενεργώντας εξ ονόματος της ένωσης γραμματέων διεύθυνσης των τοπικών 
συμβουλίων (Μάλτα) υποστηρίζει ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 429 του 2002 της 
κυβέρνησης της Μάλτας δεν μεταφέρει ορθά την οδηγία 1999/70/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία. 
Ο αναφέρων θεωρεί ότι η εν λόγω πράξη νομοθετικού περιεχομένου παραβιάζει την 
κοινοτική νομοθεσία, καθώς προβλέπει ρητά ότι δεν ισχύει για τους εργαζόμενους στον 
δημόσιο τομέα. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσει την κυβέρνηση 
της Μάλτας να εφαρμόσει ορθά την οδηγία 1999/70/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Αυγούστου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Η αναφορά

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η Μάλτα δεν έχει μεταφέρει πλήρως την οδηγία 1999/70/ΕΚ στον 
δημόσιο τομέα.

Η αναφορά επαναλαμβάνει καταγγελία την οποία έχει υποβάλει ο αναφέρων στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Η οδηγία 1999/70/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για να αποτραπεί η 
κατάχρηση των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή σχέσεων εργασίας και στον 
δημόσιο τομέα.

Η Μάλτα έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή ότι η οδηγία 1999/70/ΕΚ έχει μεταφερθεί από 
τους κανονισμούς για τις συμβάσεις υπηρεσίας περιορισμένου χρόνου, Ν.Π. 429 του 2002. 
Σύμφωνα με το υποκανονισμό 7 (5) δεν έχουν ισχύ στον δημόσιο τομέα τα μέτρα για να 
αποτραπεί η κατάχρηση των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου που προβλέπει ο εν 
λόγω κανονισμός.

Κατόπιν επαφών με την Επιτροπή, οι εθνικές αρχές δήλωσαν τον Μάρτιο του 2006 ότι η 
κυβέρνηση της Μάλτας είχε αποφασίσει να καταργήσει τον υποκανονισμό 7 (5) και είχε 
ετοιμάσει Νομοθετική Πράξη τροποποιητική των κανονισμών για τις συμβάσεις υπηρεσίας 
περιορισμένου χρόνου.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις εθνικές αρχές να προσκομίσουν συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Οι εθνικές αρχές δεν απάντησαν.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα. Η προθεσμία για 
την απάντηση εκπνέει τον Δεκέμβριο του 2006.

Συμπέρασμα

Τα γεγονότα που περιγράφει η αναφορά φαίνεται να δείχνουν ότι η οδηγία 1999/70/ΕΚ δεν 
έχει μεταφερθεί πλήρως στη Μάλτα. 

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 226 ΕΚ και θα κρατά το 
Κοινοβούλιο ενήμερο.


