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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0275/2006, του κ. Adrian Mifsud, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης γραμματέων διεύθυνσης των τοπικών συμβουλίων 
(Μάλτα), σχετικά με την εσφαλμένη μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ από 
την κυβέρνηση της Μάλτας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ενεργώντας εξ ονόματος της ένωσης γραμματέων διεύθυνσης των τοπικών 
συμβουλίων (Μάλτα) υποστηρίζει ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 429 του 2002 της 
κυβέρνησης της Μάλτας δεν μεταφέρει ορθά την οδηγία 1999/70/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία. 
Ο αναφέρων θεωρεί ότι η εν λόγω πράξη νομοθετικού περιεχομένου παραβιάζει την 
κοινοτική νομοθεσία, καθώς προβλέπει ρητά ότι δεν ισχύει για τους εργαζόμενους στον 
δημόσιο τομέα. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσει την κυβέρνηση 
της Μάλτας να εφαρμόσει ορθά την οδηγία 1999/70/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Αυγούστου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η Μάλτα δεν έχει μεταφέρει πλήρως την οδηγία 1999/70/ΕΚ στον 
δημόσιο τομέα.

Η αναφορά επαναλαμβάνει καταγγελία την οποία έχει υποβάλει ο αναφέρων στην Επιτροπή.



PE384.383vREV/IV 2/4 CM\802500EL.doc

EL

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 1999/70/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για να αποτραπεί η 
κατάχρηση των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή σχέσεων εργασίας και στον 
δημόσιο τομέα.

Η Μάλτα έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι η οδηγία 1999/70/ΕΚ έχει μεταφερθεί από 
τους κανονισμούς για τις συμβάσεις υπηρεσίας περιορισμένου χρόνου, κοινοποίηση 
νομοθετικού περιεχομένου 429 του 2002. Σύμφωνα με τον υποκανονισμό 7 (5) δεν έχουν 
ισχύ στον δημόσιο τομέα τα μέτρα που έχουν ως στόχο το να αποτραπεί η κατάχρηση των 
διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός.

Κατόπιν επαφών με την Επιτροπή, οι εθνικές αρχές δήλωσαν τον Μάρτιο του 2006 ότι η 
κυβέρνηση της Μάλτας είχε αποφασίσει να καταργήσει τον υποκανονισμό 7 (5) και είχε 
ετοιμάσει κοινοποίηση νομοθετικού περιεχομένου τροποποιητική των κανονισμών για τις 
συμβάσεις υπηρεσίας ορισμένου χρόνου.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις εθνικές αρχές να προσκομίσουν συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Οι εθνικές αρχές δεν απάντησαν.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα. Η προθεσμία για 
την απάντηση εκπνέει τον Δεκέμβριο του 2006.

Συμπέρασμα

Τα γεγονότα που περιγράφονται στην αναφορά φαίνεται να καταδεικνύουν ότι η οδηγία 
1999/70/ΕΚ δεν έχει μεταφερθεί πλήρως στη Μάλτα.

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 226 ΕΚ και θα τηρεί το 
Κοινοβούλιο ενήμερο.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, στην οποία αναφερόταν το 
παραπάνω ζήτημα. Η κυβέρνηση της Μάλτας ειδοποίησε την Επιτροπή στις 12 Ιουνίου 2007 
ότι η κοινοποίηση νομοθετικού περιεχομένου 51/2007 «Κανονισμοί περί των συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου 2007» και η κοινοποίηση νομοθετικού περιεχομένου 
52/2007 «Κανονισμοί περί της επέκτασης της δυνατότητας εφαρμογής των υπηρεσιών που 
παρέχονται στην κυβέρνηση (συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου) 2007» 
επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στις 15 Ιουνίου 2007 και θα αντικαθιστούσαν την κοινοποίηση 
νομοθετικού περιεχομένου 429/2002. Οι κανονισμοί αυτοί ίσχυαν για τον δημόσιο τομέα, 
αλλά εξακολουθούσαν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ορθή τους μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο.

Κατόπιν περαιτέρω συζητήσεων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή εξακολουθούσε να μην είναι 
ικανοποιημένη με τη μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ μέσω των νέων κανονισμών, και 
εστάλη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή προς τις αρχές της Μάλτας στις αρχές 
του Απριλίου του 2008, ζητώντας να δοθεί απάντηση εντός διαστήματος 2 μηνών.
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Συμπέρασμα

Μόλις εξετασθούν οι παρατηρήσεις των αρχών της Μάλτας για τη συμπληρωματική 
προειδοποιητική επιστολή, ή εφόσον δεν υποβληθούν παρατηρήσεις εντός της ορισθείσας 
προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο, να προβεί στο επόμενο βήμα 
όσον αφορά τη διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Μάλτας και να εκδώσει 
αιτιολογημένη γνώμη, όπως ορίζεται στο άρθρο 226 της Συνθήκης. Η Επιτροπή Αναφορών 
θα ενημερωθεί για τυχόν περαιτέρω εξελίξεις επί του ζητήματος.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2008.

Σε συνέχεια της συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής της Επιτροπής με 
ημερομηνία 4 Απριλίου 2008, η μαλτέζικη κυβέρνηση ενημέρωσε την Επιτροπή στις 14 
Οκτωβρίου 2008 ότι με τους γραμματείς διεύθυνσης των τοπικών συμβουλίων είχε συναφθεί 
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Η κυβέρνηση της Μάλτας ανακοίνωσε επιπροσθέτως στην Επιτροπή ότι η κοινοποίηση 
νομοθετικού περιεχομένου 239 του 2008 «Κανονισμοί περί των συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών ορισμένου χρόνου 2008 (τροποποίηση)» είχε τεθεί σε ισχύ και τροποποιούσε την 
κοινοποίηση νομοθετικού περιεχομένου 51 του 2007.

Η Επιτροπή αναλύει επί του παρόντος τους ενοποιημένους μαλτέζικους κανονισμούς υπό το 
πρίσμα της κοινοποίησης νομοθετικού περιεχομένου 239 του 2008 και, βάσει του 
αποτελέσματος, θα προτείνει τις ενδεδειγμένες ενέργειες όσον αφορά την καταγγελία.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Σε συνέχεια της ανάλυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κοινοποίησης νομοθετικού 
περιεχομένου της Μάλτας αριθ. 239 του 2008 με τίτλο «Κανονισμοί περί των συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου 2008» (τροποποίηση) που τροποποιούσε την 
κοινοποίηση νομοθετικού περιεχομένου αριθ. 51 του 2007 και τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο 
του 2008, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο υπο-κανονισμός 3(2) (δ) της 
νομοθεσίας της Μάλτας για την εργασία ορισμένου χρόνου εξακολουθεί να μην συνάδει με 
την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 
ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP1. Η διάταξη αυτή 
αφορά το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών που ισχύουν για σχέση απασχόλησης στις 
δημόσιες υπηρεσίες ή τον δημόσιο τομέα που δεν είναι έγκυρη σύμφωνα με τη μαλτέζικη 
νομοθεσία. Το ζήτημα αυτό δεν αποτελεί το αντικείμενο της καταγγελίας του αναφέροντος.

Κατά συνέπεια, στις 26 Ιουνίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη 
στη Δημοκρατία της Μάλτας βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η απάντηση της Μάλτας αναμένεται εντός δύο μηνών.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 43
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Η Επιτροπή θα ήθελε να επιβεβαιώσει ότι το θέμα που εκκρεμεί στην ανοικτή διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Μάλτας λόγω της μη συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/70 του 
Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που 
συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP δεν αφορά τη θέση της ένωσης γραμματέων 
διεύθυνσης των τοπικών συμβουλίων –το θέμα που εγείρεται στην παρούσα αναφορά– καθώς 
αυτό επιλύθηκε με τροποποιήσεις της μαλτέζικης νομοθεσίας το 2007 και το 2008.


