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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Az Adrian Mifsud, máltai állampolgár által a Helyi Önkormányzatok Ügyvezető 
Titkárainak Egyesülete (Málta) nevében benyújtott 0275/2006. számú petíció az 
1999/70/EK irányelvnek a máltai kormány általi nem megfelelő átültetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a Helyi Önkormányzatok Ügyvezető Titkárainak Egyesülete (Málta) 
nevében jár el, azt állítja, hogy a máltai kormány 2002. évi 429. sz. jogi közleménye nem 
megfelelően ülteti át a nemzeti jogba az 1999/70/EK irányelvet. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy a máltai jogi közlemény sérti az EK-jogszabályt, mivel egyértelműen kijelenti, hogy 
nem alkalmazandó a közszektorban való foglalkoztatásra. A petíció benyújtója arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy gyakoroljon nyomást a máltai kormányra annak érdekében, hogy 
megfelelő módon alkalmazzák az 1999/70/EK irányelvet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. augusztus 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Málta a közszektorban nem ültette át teljes mértékben az 
1999/70/EK irányelvet.

A petíció megegyezik a Bizottsághoz benyújtott panasszal.

A Bizottság észrevételei 

Az 1999/70/EK irányelv előírja a tagállamok számára, hogy a közszektorban is fogadjanak el 
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intézkedéseket az egymást követő, határozott ideig tartó munkaszerződések vagy 
munkaviszonyok alkalmazásából származó visszaélések megakadályozásának érdekében.

Málta értesítette a Bizottságot, hogy az 1999/70/EK irányelvet a határozott idejű 
munkaszerződésekről szóló rendeletekkel – 2002. évi 429. sz. jogi közlemény – ültette át. A 
7. alrendelet (5) bekezdése alapján az egymást követő, határozott ideig tartó 
munkaszerződések vagy munkaviszonyok alkalmazásából származó visszaélés 
megakadályozására a szabályzatban megállapított intézkedések nem alkalmazhatóak a 
közszektorban való foglalkoztatásra.

Miután kapcsolatba léptek a Bizottsággal, a nemzeti hatóságok 2006 márciusában 
kijelentették, hogy a máltai kormány úgy határozott, hogy hatályon kívül helyezi a 7. 
alrendelet (5) bekezdését, és összeállított egy jogi közleményt, amely módosítja a határozott 
idejű munkaszerződésekről szóló rendeletet.

A Bizottság azt kérte, hogy a nemzeti hatóságok szolgáltassanak további információkat a 
tervezett módosításokkal kapcsolatban. A nemzeti hatóságok nem válaszoltak.

Ennek következtében a Bizottság hivatalos felszólító levelet küldött Máltának. A válaszadás 
határideje 2006 decemberében jár le.

Következtetés 

A petícióban közölt tények arra utalnak, hogy Máltán nem ültették át teljes mértékben az 
1999/70/EK irányelvet. 

A Bizottság az EK-Szerződés alapján eljárást kezdeményezett, és a fejleményekről 
tájékoztatni fogja a Parlamentet.


