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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0275/2006 złożona przez Adriana Mifsuda (Malta), w imieniu Stowarzyszenia 
Sekretarzy Wykonawczych Rady Lokalnej (Malta), w sprawie niewłaściwej transpozycji 
dyrektywy 1999/70/WE przez rząd Malty

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, działając w imieniu Stowarzyszenia Sekretarzy Wykonawczych Rady 
Lokalnej (Malta), utrzymuje, że rozporządzenie nr 429 maltańskiego rządu z roku 2002 nie 
transponuje właściwie dyrektywy 1999/70/WE do ustawodawstwa krajowego. Składający 
petycję utrzymuje, że maltańskie rozporządzenie narusza prawodawstwo UE, gdyż jest w nim 
wprost mowa o tym, że nie ma zastosowania do zatrudnienia w sektorze publicznym. 
Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wywarcie nacisku na maltański 
rząd, aby prawidłowo wdrożył dyrektywę 1999/70/WE.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 3 sierpnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Petycja

Składający petycję stwierdza, że Malta nie dokonała w sektorze publicznym pełnej 
transpozycji dyrektywy 1999/70/WE.

Składający petycję powiela skargę złożoną w Komisji.

Uwagi Komisji 

Dyrektywa 1999/70/WE wymaga od państw członkowskich przyjęcia także w sektorze 
publicznym środków zapobiegających nadużyciom przy zawieraniu kolejnych umów na czas 
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określony lub naruszaniu stosunków zatrudnienia.

Malta powiadomiła Komisję, że dyrektywa 1999/70/WE przetransponowana przy pomocy 
rozporządzeń w sprawie zawieranych na czas określony umów o usługi, Dz. U. nr 429 z 2002 
r. Zgodnie z art. 7 ust. 5, środki zapobiegające nadużyciom przy zawieraniu kolejnych umów 
na czas określony przewidziane w tym rozporządzeniu nie mają zastosowania do zatrudnienia 
w sektorze publicznym.

W wyniku kontaktów z Komisją władze krajowe oświadczyły w marcu 2006 r., że rząd Malty 
postanowił uchylić art. 7 ust. 5 i przygotował dziennik ustaw zmieniający rozporządzenia w 
sprawie zawieranych na czas określony umów o usługi.

Komisja wezwała władze krajowe do przedłożenia dalszych informacji dotyczących
proponowanych zmian. Władze krajowe nie udzieliły odpowiedzi.

Komisja wystosowała zatem do władz Malty formalne zawiadomienie o naruszeniu 
przepisów Wspólnoty. Termin odpowiedzi mija w grudniu 2006 r.

Podsumowanie 

Fakty przedstawione w petycji wydają się wskazywać na to, że dyrektywa 1999/70/WE nie 
została na Malcie w pełni przetransponowana.

Komisja wszczęła procedurę na mocy art. 226 traktatu WE i będzie informować Parlament na 
bieżąco.


