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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0275/2006, ingediend door Adrian Mifsud (Maltese nationaliteit), 
namens de Association of Local Council Executive Secretaries (Malta), over de onjuiste 
omzetting van EG-Richtlijn 1999/70 door de Maltese regering

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die handelt namens de Association of Local Council Executive Secretaries (Malta), 
is van oordeel dat de Maltese regering EG-Richtlijn 1999/70 onjuist in de nationale wetgeving 
heeft omgezet in de vorm van Juridische mededeling 429 (uit 2002). Indiener meent dat deze 
Maltese juridische mededeling de EG-wetgeving schendt omdat deze niet van toepassing is op 
tewerkstelling in de openbare sector. Indiener verzoekt het Europees Parlement de Maltese 
regering onder druk te zetten om EG-Richtlijn 1999/70 correct uit te voeren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 augustus 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Het verzoekschrift

Indiener stelt dat Malta Richtlijn 1999/70/EG niet volledig heeft omgezet in de openbare
sector.

Het verzoekschrift weerspiegelt een klacht die indiener heeft ingediend bij de Commissie.

Commentaar van de Commissie

Richtlijn 1999/70/EG vereist dat de lidstaten maatregelen nemen om misbruik van 
opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd of arbeidsrelaties te voorkomen, ook in de 
openbare sector.
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Malta heeft de Commissie geïnformeerd dat de Richtlijn 1999/70/EG is omgezet door de
Contracts of Service for a Fixed Term Regulations, L.N. 429 van 2002. Op grond van sub-
verordening 7 (5) zijn de maatregelen ter voorkoming van misbruik van opeenvolgende 
contracten voor onbepaalde tijd die zijn vastgelegd in die verordening niet van toepassing op 
banen in de openbare sector.

Na contact met de Commissie verklaarden de nationale autoriteiten in maart 2006 dat de 
regering van Malta had besloten sub-verordening 7 (5) te herroepen en een wettelijke 
aankondiging had voorbereid waarin de Contracts of Service for a Fixed Term Regulations
zouden worden aangepast.

De Commissie heeft de nationale autoriteiten verzocht verdere informatie te verstrekken met 
betrekking tot de voorgestelde amendementen. De nationale autoriteiten hebben hierop niet 
geantwoord.

Om die reden heeft de Commissie een formele kennisgeving gestuurd naar Malta. De 
reactietermijn verloopt in december 2006.

Conclusie

De in het verzoekschrift uiteengezette feiten lijken erop te wijzen dat Richtlijn 1999/70/EG
niet volledig is omgezet in Malta.

De Commissie heeft een procedure opgestart op grond van artikel 226 van het EG-Verdrag en 
zal het Parlement op de hoogte houden.
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