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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0275/2006a D-lui Adrian Mifsud (Malta) , în numele Asociaţiei Secretarilor 
Executivi ai Consiliului Local (Malta) , cu privire la aplicarea incorectă a Directivei CE 
1999/70 a Consiliului European de către Guvernul Maltei

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, acţionând în numele Asociaţiei Secretarilor Executivi ai Consiliului Local 
(Malta), susţine că notificarea legală 429 din 2002 a Guvernului Maltez nu a reuşit
transpunerea corectă a Directivei 1999/70 a CE în legislaţia naţională. Petiţionarul consideră 
că notificarea legală malteză încalcă legislaţia CE, pentru că afirmă clar că nu se aplică în 
sectorul public referitor la ocuparea forţei de muncă. Petiţionarul roagă Parlamentul European 
să facă presiuni asupra guvernului maltez pentru a pune corect în aplicare Directiva CE 
1999/70.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 3 august 2006. Informaţii cerute din partea Comisiei conform 
Regulamentului 192 alineatul (4). 

3. Răspunsul Comisiei, primit pe 25 ianuarie 2007. 

Petiţia

Petiţionarul declară că Malta nu a aplicat pe deplin Directiva 1999/70/CE în sectorul 
public.
Petiţia oglindeşte o reclamaţie pe care petiţionarul a depus-o Comisiei.

Comentariile Comisiei

Directiva 1999/70/CE cere ca statele membre să adopte măsuri pentru a împiedica abuzul de 
contracte cu termen fix succesive sau de relaţii de muncă în sectorul public.
Malta a notificat Comisia că Directiva 1999/70/CE a fost transpusă prin Reglementările 
privitoare la contractele de servicii cu termen fix, L.N. 429 din 2002. Ca urmare a 
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subreglementării 7 alineatul (5) măsurile pentru împiedicarea abuzului de contracte cu termen 
fix, care apar în reglementări, nu sunt aplicabile cu privire la angajările în sectorul public.

Ca urmare a contactelor cu Comisia, autorităţile naţionale au afirmat în martie 2006 că 
Guvernul Maltei decisese să revoce subreglementarea 7 alineatul (5) şi pregătise un aviz legal 
ce modifica Reglementările privitoare la contractele de servicii cu termen fix.

Comisia a cerut ca autorităţile naţionale să furnizeze informaţii suplimentare cu privire la 
modificările propuse. Autorităţile naţionale nu au răspuns.

Ca urmare a acestui fapt, Comisia a trimis o scrisoare de notificare oficială Maltei. Termenul 
limită pentru răspuns expiră în decembrie 2006.

Concluzii

Faptele prezentate în petiţie par să indice că Directiva 1999/70/CE nu a fost total transpusă în 
Malta. 

Comisia a iniţiat o procedură în baza articolului 226 CE şi va ţine Parlamentul la curent.


