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Comisia pentru petiții

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0275/2006, adresată de Adrian Mifsud, de cetățenie malteză, în numele 
Asociației Secretarilor Executivi ai Consiliilor Locale (Malta), privind transpunerea 
incorectă a Directivei CE 1999/70 de către guvernul Maltei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, acționând în numele Asociației Secretarilor Executivi ai Consiliilor Locale 
(Malta), susține că avizul juridic 429 din 2002 al guvernului maltez nu oferă o transpunere 
corectă a Directivei CE 1999/70 în legislația națională. Petiționarul consideră că avizul juridic 
maltez încalcă legislația CE, acesta indicând clar că nu se aplică forței de muncă din sectorul 
public. Petiționarul solicită Parlamentului European să facă presiuni asupra guvernului maltez 
pentru o punere în aplicare corectă a Directivei CE 1999/70.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 august 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007

Petiția

Petiționarul afirmă că Malta nu a transpus pe deplin Directiva 1999/70/CE în sectorul public.

Petiția reflectă o plângere înaintată de petiționar Comisiei.

Observațiile Comisiei 

Directiva 1999/70/CE prevede ca statele membre să adopte măsuri pentru a împiedica abuzul 
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reprezentat de contractele succesive cu durată determinată sau relațiile de muncă din sectorul 
public.

Malta a notificat Comisia cu privire la faptul că Directiva 1999/70/CE a fost transpusă prin 
Reglementările privind contractele de servicii cu durată determinată, N.L. 429 din 2002. În 
conformitate cu subreglementarea 7 alineatul (5), măsurile disponibile pentru a împiedica 
abuzul de contracte succesive cu durată determinată, prevăzute de reglementări, nu sunt 
aplicabile în ceea ce privește forța de muncă din sectorul public.

În urma contactelor avute cu Comisia, autoritățile naționale au afirmat, în martie 2006, că 
guvernul Maltei a decis să revoce subreglementarea 7 alineatul (5) și a pregătit un aviz juridic 
de modificare a Reglementărilor privind contractele de servicii cu durată determinată.

Comisia a solicitat autorităților naționale să furnizeze informații suplimentare cu privire la 
modificările propuse. Autoritățile naționale nu au transmis un răspuns.

Prin urmare, Comisia a trimis Maltei o scrisoare de punere în întârziere. Termenul limită 
pentru a oferi un răspuns a expirat în decembrie 2006.

Concluzie 

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

Comisia a inițiat o procedură în temeiul articolului 226 CE și va ține Parlamentul la curent în 
acest sens.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 10 iunie 2008

Comisia a trimis Republicii Malta o scrisoare de punere în întârziere referitoare la problemele 
semnalate mai sus. Guvernul maltez a notificat Comisia la 12 iunie 2007 cu privire la faptul 
că avizul juridic 51/2007 incluzând Reglementările pentru 2007 privind contractele de servicii 
cu durată determinată și avizul juridic 52/2007 incluzând Reglementările pentru 2007 privind 
extinderea aplicabilității la serviciile publice (contractele de servicii cu durată determinată) 
vor intra în vigoare la 15 iunie 2007 și vor înlocui avizul juridic 429/2002. Aceste 
reglementări s-au aplicat sectorului public, însă există în continuare preocupări legate de 
transpunerea lor corectă.

În urma discuțiilor și clarificărilor ulterioare, Comisia nu a fost convinsă de faptul că noile 
reglementări au fost transpuse corect. Directiva 1999/70/CE și o scrisoare suplimentară de 
punere în întârziere au fost trimise autorităților malteze la începutul lunii aprilie 2008, 
solicitându-se un răspuns în termen de 2 luni.

Concluzie

De îndată ce vor fi examinate observațiile autorităților malteze cu privire la scrisoarea 
suplimentară de punere în întârziere sau în cazul în care nu se vor transmite observații până la 
data limită stabilită, Comisia poate lua, dacă este necesar, următoarea măsură în procedura 
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privind încălcarea dreptului comunitar de către Malta și poate emite un aviz motivat în 
temeiul articolului 226 din Tratat. Comisia pentru petiții va fi informată cu privire la 
elementele noi apărute în acest caz.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 17 decembrie 2008

În urma scrisorii suplimentare de punere în întârziere trimise de Comisie la data de 4 aprilie 
2008, guvernul maltez a informat Comisia, la data de 14 octombrie 2004, cu privire la faptul 
că li s-au acordat secretarilor executivi ai consiliilor locale contracte de muncă cu durată 
nedeterminată.

De asemenea, guvernul maltez a notificat Comisia cu privire la faptul că avizul juridic 239 din 
2008 incluzând Reglementările pentru 2008 privind contractele de servicii cu durată 
determinată (modificare) au intrat în vigoare și au adus modificări avizului juridic 51 din 
2007.

Comisia analizează în prezent reglementările consolidate malteze în lumina avizului juridic 
239 din 2008 și, în funcție de rezultatul analizei, va propune luarea unor măsuri adecvate în 
privința plângerii înaintate.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Ca urmare a analizei Comisiei Europene referitoare la avizul juridic maltez 239 din 2008 
incluzând Reglementările pentru 2008 privind contractele de servicii cu durată determinată 
(modificare) care au adus modificări avizului juridic 51 din 2007 și au intrat în vigoare în 
septembrie 2008, Comisia a concluzionat că subreglementarea 3 alineatul (2) litera (d) din
legislația malteză privind munca pe durată determinată nu este încă în conformitate cu 
Directiva 1999/70/CE a Consiliului privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată 
determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP1. Această dispoziție se referă la domeniul de 
aplicare al reglementărilor care se aplică unei relații de muncă din serviciul public sau 
sectorul public care nu este valabilă conform dreptului maltez. Acest aspect nu a constituit 
obiectul plângerii adresate de petiționar.

În consecință, la 26 iunie 2009, Comisia Europeană a emis un aviz motivat adresat Republicii 
Malta în temeiul articolului 226 din Tratatul de instituire a Comunității Europene. Se așteaptă 
un răspuns din partea Maltei în termen de 2 luni.

                                               
1 JO L 175 10.7.1999, p. 43.


