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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0275/2006 mressqa minn Adrian Mifsud (ta' nazzjonalità Maltija), f'isem l-
Assoċjazzjoni tas-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali (Malta), dwar it-
traspożizzjoni inkorretta tad-Direttiva 1999/70/KE mill-Gvern ta' Malta

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, f'isem l-Assoċjazzjoni tas-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali (Malta), 
isostni li l-Avviż Legali 429 ta' l-2002 tal-Gvern ta' Malta ma jagħmilx traspożizzjoni 
adegwata tad-Direttiva 1999/70/KE għal-leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-petizzjonant iqis li l-
Avviż Legali Malti jikser il-leġiżlazzjoni Komunitarja, minħabba li jiddikjara b'mod speċifiku 
li din ma tapplikax għall-impjieg fis-settur pubbliku. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jagħmel pressjoni fuq il-Gvern Malti biex jimplimenta kif xieraq id-Direttiva 
1999/70/KE.2.Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 3 ta’ Awwissu 2006. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skond l-Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-data 25 ta’ Jannar 2007.

Il-Petizzjoni

Il-petizzjonant jiddikjara li Malta ma għamlitx traspożizzjoni sħiħa tad-Direttiva 1999/70/KE 
fis-settur pubbliku.

Il-petizzjoni tirrifletti ilment li l-petizzjonant ressaq quddiem il-Kummissjoni.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Id-Direttiva 1999/70/KE timponi lill-Istati Membri li jadottaw miżuri għall-prevenzjoni ta' 
abbuż ta' kuntratti għal terminu fiss jew relazzjonijiet ta' impjieg suċċessivi wkoll fis-settur 
pubbliku.
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Malta avżat lill-Kummissjoni li d-Direttiva 1999/70/KE kienet trasposta permezz ta' l-Avviż 
Legali 429 ta’ l-2002  dwar ir-Regolamenti dwar Kuntratti ta’ Servizz għal Terminu ta’ Żmien 
Fiss. Skond is-subregolament 7 (5) l-miżuri biex jipprevjenu abbuż li jirriżulta mill-użu ta’ 
kuntratti ta’ servizz għal terminu ta’ żmien fiss suċċessivi stipulat f'dak ir-Regolament ma 
japplikawx għal xogħol fis-settur pubbliku.

Wara kuntatti mal-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali ddikjaraw f'Marzu 2006 li l-Gvern 
ta' Malta ddeċieda li jirrevoka s-subregolament 7 (5) u kien ipprepara Avviż Legali li jemenda 
r-Regolamenti dwar Kuntratti ta’ Servizz għal Terminu ta’ Żmien Fiss.

Il-Kummissjoni talbet li l-awtoritajiet nazzjonali jipprovdu aktar informazzjoni rigward l-
emendi proposti. L-awtoritajiet nazzjonali ma rrispondewx.

Bħala riżultat, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta' intimazzjoni lil Malta. L-iskadenza għar-
risposta tagħlaq f'Diċembru 2006.

Konklużjoni

Il-fatti stipulati fil-petizzjoni mid-dehra jindikaw li d-Direttiva 1999/70/KE ma kinitx 
trasposta bis-sħiħ f'Malta.

Il-Kummissjoni bdiet proċedura skond l-Artikolu 226 KE u se żżomm lill-Parlament infurmat.


