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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0275/2006, Adrian Mifsud, Maltan kansalainen, 
kunnanjohtajayhdistyksen (Association of Local Council Executive Secretaries) 
puolesta, direktiivin 1999/70/EY epätarkoituksenmukaisesta täytäntöönpanosta Maltan 
hallituksen toimesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää kunnanjohtajayhdistyksen (Association of Local Council 
Executive Secretaries) puolesta, että direktiivin 1999/70/EY saattaminen osaksi Maltan 
kansallista lainsäädäntöä Maltan hallituksen vuonna 2002 antamalla säädöksellä 429 ei ole 
tapahtunut tarkoituksenmukaisesti. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että kyseinen oikeudellinen 
huomautus on EY:n lainsäädännön vastainen, koska siinä nimenomaisesti todetaan, ettei sitä 
sovelleta julkisen sektorin työpaikkoihin. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia 
painostamaan Maltan hallitusta, jotta tämä panee direktiivin 1999/70/EY asianmukaisesti 
täytäntöön.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 3. elokuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä väittää, että direktiivin 1999/70/EY saattaminen osaksi Maltan 
kansallista lainsäädäntöä on julkisen sektorin osalta puutteellinen.

Vetoomus peilaa valitusta, jonka vetoomuksen esittäjä on jättänyt komissiolle.
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Komission huomautukset

Direktiivi1999/70/EY edellyttää, että jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin estääkseen perättäisten 
määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden väärinkäytökset myös julkisella sektorilla. 

Malta on ilmoittanut komissiolle, että direktiivi 1999/70/EY on saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä määräaikaisia työsopimuksia koskevalla säädöksellä 429 (2002). Säädöksen 
kohdan 7 (5) mukaan perättäisten määräaikaisten työsuhteiden väärinkäytösten estämiseksi 
toteutettavia toimia, joista säädetään tuossa säädöksessä, ei sovelleta julkisen sektorin 
työpaikkoihin. 

Oltuaan yhteydessä komissioon Maltan viranomaiset ilmoittivat maaliskuussa 2006, että 
Maltan hallitus oli päättänyt kumota säädöksen kohdan 7 (5) ja että se oli laatinut säädöksen, 
jolla tehtäisiin tarkistuksia määräaikaisia työsopimuksia koskeviin säädöksiin. 

Komissio pyysi Maltan viranomaisilta lisätietoja ehdotetuista tarkistuksista, mutta Maltan 
viranomaiset eivät ole vastanneet pyyntöön.

Näin ollen komissio on lähettänyt Maltalle virallisen ilmoituksen. Vastauksen määräaika meni 
umpeen joulukuussa 2006.

Johtopäätös

Vetoomuksessa esitetyt tosiasiat näyttäisivät osoittavan, ettei direktiiviä 1999/70/EY ole 
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikilta osiltaan Maltassa. 

Komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen menettelyn ja 
tiedottaa parlamenttia asiasta.
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