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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0275/2006 af Adrian Mifsud, maltesisk statsborger, for the 
Association of Local Council Executive Secretaries (Malta), om Maltas regerings 
ukorrekte gennemførelse af EF-direktiv 1999/70

1. Sammendrag

Andrageren, der handler på vegne af Association of Local Council Executive Secretaries 
(Malta), hævder, at den maltesiske regerings juridiske meddelelse 429 af 2002 ikke korrekt 
gennemfører EF-direktiv 1999/70 i national lovgivning. Andrageren mener, at den maltesiske 
juridiske meddelelse overtræder fællesskabslovgivningen, da den specifikt angiver, at den 
ikke gælder for ansættelse i den offentlige sektor. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet 
om at lægge pres på den maltesiske regering for at få den til at gennemføre EF-direktiv 
1999/70 korrekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. august 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

"Andragendet

Andrageren anfører, at Malta ikke fuldt ud har gennemført direktiv 1999/70/EF i den 
offentlige sektor.

Andragendet afspejler en klage, som andrageren har indgivet for Kommissionen.
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Kommissionens bemærkninger

Ifølge direktiv 1999/70/EF skal medlemsstater vedtage foranstaltninger for at forhindre 
misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller 
ansættelsesforhold også i den offentlige sektor.

Malta har meddelt Kommissionen, at direktiv 1999/70/EF er gennemført ved forskrifter om 
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, juridisk meddelelse 429 fra 2002. Ifølge § 7, stk. 5 
finder de i forskriften fastlagte foranstaltninger til hindring af misbrug af flere på hinanden 
følgende tidsbegrænsede kontrakter ikke anvendelse på ansættelse i den offentlige sektor.

Efter at have været i kontakt med Kommissionen tilkendegav de nationale myndigheder i 
marts 2006, at Maltas regering havde besluttet at ophæve § 7, stk. 5 og havde udarbejdet en 
juridisk meddelelse, som ændrede forskrifterne om tidsbegrænsede ansættelseskontrakter.

Kommissionen anmodede om, at de nationale myndigheder skulle give yderligere oplysninger 
vedrørende de foreslåede ændringer. De nationale myndigheder svarede ikke herpå.

Derfor har Kommissionen sendt en åbningsskrivelse til Malta. Fristen for at svare udløber i 
december 2006.

Konklusion

De faktiske omstændigheder, der er nævnt i andragendet, antyder, at direktiv 1999/70/EF ikke 
er fuldt gennemført på Malta.

Kommissionen har indledt en procedure i henhold til artikel 226 EF og vil holde Parlamentet 
underrettet."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. juni 2008

"Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse til Malta, som omhandler ovennævnte 
spørgsmål. Maltas regering meddelte den 12. juni 2007 Kommissionen, at juridisk meddelelse 
51/2007, Contracts of Service for a Fixed Term Regulations 2007 (forskrifter om 
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter), og juridisk meddelelse 52/2007, Extension of 
Applicability to Service with Government 2007 (forskrifter om udvidelse af anvendelsen til at 
omfatte ansættelse i regeringen) 2007 (tidsbegrænsede ansættelseskontrakter), ville træde i 
kraft den 15. juni 2007 og ville erstatte juridisk meddelelse 429/2002. Disse forskrifter fandt 
anvendelse på den offentlige sektor, men der er stadigvæk bekymring for, om gennemførelsen 
er korrekt.

Efter yderligere drøftelser og tydeliggørelser var Kommissionen stadig ikke overbevist om, at 
de nye forskrifter gennemførte direktiv 1999/70/EF korrekt, og en supplerende 
åbningsskrivelse blev sendt til de maltesiske myndigheder i begyndelsen af april 2008 med 
anmodning om at fremsende et svar inden for to måneder.

Konklusion

Når de maltesiske myndigheders bemærkninger til den supplerende åbningsskrivelse er blevet 
undersøgt, eller hvis de ikke har fremsat bemærkninger inden for den fastsatte tidsfrist, kan 
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Kommissionen, hvis det er relevant, tage det næste skridt i overtrædelsesproceduren mod 
Malta og udstede en begrundet udtalelse som foreskrevet i traktatens artikel 226. Udvalget for 
Andragender vil blive underrettet om den videre udvikling i sagen."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. december 2008

"I forlængelse af Kommissionens supplerende åbningsskrivelse af 4. april 2008 oplyste den 
maltesiske regering den 14. oktober 2008 Kommissionen om, at eksekutivsekretærerne i de 
kommunale råd var blevet tildelt tidsubegrænsede ansættelseskontrakter.

Maltas regering meddelte endvidere Kommissionen, at juridisk meddelelse 239 fra 2008, 
Contracts of Service for a Fixed Term (Amendment) Regulations 2008 (forskrifter om 
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (ændret udgave)), var trådt i kraft og havde ændret 
juridisk meddelelse 51 fra 2007.

Kommissionen analyserer for øjeblikket de konsoliderede maltesiske forskrifter i lyset af 
juridisk meddelelse 239 fra 2008 og vil, afhængig af resultatet, foreslå passende 
foranstaltninger med hensyn til klagen."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. september 2009.

Efter at Europa-Kommissionens analyse af Maltas juridiske meddelelse 239 fra 2008 
Contracts of Service for a Fixed Term (Amendment) Regulations 2008 (forskrifter om 
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (ændringsforslag)) om ændring af den juridiske 
meddelelse 51 fra 2007, som trådte i kraft i september 2008, har Kommissionen konkluderet, 
at § 3, stk. 2, litra d, i Maltas lovgivning om tidsbegrænset ansættelse stadig ikke er i 
overensstemmelse med Rådets direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende 
tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP1 . Denne bestemmelse 
vedrører de forordningers anvendelsesområder, der er gældende for et ansættelsesforhold i 
den offentlige tjeneste eller sektor, som ikke er gyldige i henhold til maltesisk lovgivning. Det 
er dog ikke emnet i andragerens klage.

Den 26. juni 2009 udstedte Europa-Kommissionen derfor en begrundet udtalelse til 
Republikken Malta i henhold til artikel 226 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab. Der forventes et svar fra Malta inden for to måneder.

                                               
1 EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.


