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Tárgy: Az Adrian Mifsud, máltai állampolgár által a Helyi Önkormányzatok 
Ügyvezető Titkárainak Egyesülete (Málta) nevében benyújtott, 0275/2006. 
számú petíció az 1999/70/EK irányelvnek a máltai kormány általi nem 
megfelelő átültetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a Helyi Önkormányzatok Ügyvezető Titkárainak Egyesülete (Málta) 
nevében jár el, azt állítja, hogy a máltai kormány 2002. évi 429. sz. jogi közleménye nem 
megfelelően ülteti át a nemzeti jogba az 1999/70/EK irányelvet. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy a máltai jogi közlemény sérti az EK-jogszabályt, mivel egyértelműen kijelenti, hogy 
nem alkalmazandó a közszektorban való foglalkoztatásra. A petíció benyújtója arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy gyakoroljon nyomást a máltai kormányra annak érdekében, hogy 
megfelelő módon alkalmazzák az 1999/70/EK irányelvet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. augusztus 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. január 25.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Málta a közszektorban nem ültette át teljes mértékben az 
1999/70/EK irányelvet.

A petíció megegyezik a Bizottsághoz benyújtott panasszal.
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A Bizottság észrevételei 

Az 1999/70/EK irányelv előírja a tagállamok számára, hogy a közszektorban is fogadjanak el 
intézkedéseket az egymást követő, határozott ideig tartó munkaszerződések vagy 
munkaviszonyok alkalmazásából származó visszaélések megakadályozásának érdekében.

Málta értesítette a Bizottságot, hogy az 1999/70/EK irányelvet a határozott idejű 
munkaszerződésekről szóló rendeletekkel – 2002. évi 429. sz. jogi közlemény – ültette át. A 
7. alrendelet (5) bekezdése alapján az egymást követő, határozott ideig tartó 
munkaszerződések vagy munkaviszonyok alkalmazásából származó visszaélés 
megakadályozására a szabályzatban megállapított intézkedések nem alkalmazhatóak a 
közszektorban való foglalkoztatásra.

Miután kapcsolatba léptek a Bizottsággal, a nemzeti hatóságok 2006 márciusában 
kijelentették, hogy a máltai kormány úgy határozott, hogy hatályon kívül helyezi a 7. 
alrendelet (5) bekezdését, és összeállított egy jogi közleményt, amely módosítja a határozott 
idejű munkaszerződésekről szóló rendeletet.

A Bizottság azt kérte, hogy a nemzeti hatóságok szolgáltassanak további információkat a 
tervezett módosításokkal kapcsolatban. A nemzeti hatóságok nem válaszoltak.

Ennek következtében a Bizottság hivatalos felszólító levelet küldött Máltának. A válaszadás 
határideje 2006 decemberében jár le.

Következtetés 

A petícióban közölt tények arra utalnak, hogy Máltán nem ültették át teljes mértékben az 
1999/70/EK irányelvet. 

A Bizottság az EK-Szerződés 226. cikke alapján eljárást kezdeményezett, és a fejleményekről 
tájékoztatni fogja a Parlamentet.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. június 10.

A Bizottság felszólító levelet küldött Máltának, amelyben ismertette a fent említett kérdést.  A 
máltai kormány 2007. június 12-én arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a határozott idejű 
munkaszerződésekről szóló 2007. évi rendeletekre vonatkozó 51/2007. sz. jogi közlemény és 
az alkalmazhatóság köztisztviselői állásokra történő kiterjesztéséről (a határozott idejű 
munkaszerződések) szóló 2007. évi rendeletekről szóló 52/2007. sz. jogi közlemény 2007. 
június 15-én lép hatályba és egyben a 429/2002. sz. jogi közlemény helyébe lép.  A szóban 
forgó rendeletek a közszférára vonatkoztak, jóllehet aggályok merültek fel megfelelő 
átültetésükkel kapcsolatban.

A kérdés további megvitatását és tisztázását követően a Bizottságnak még mindig nem állt 
módjában megbizonyosodni afelől, hogy az új rendeletek megfelelően ültették át az 
1999/70/EK irányelvet, ezért 2008 elején egy kiegészítő felszólító levelet intéztek a máltai 
hatóságokhoz, amelyben két hónapon belüli választ kértek.
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Következtetés 

Amint megvizsgálták a máltai hatóságok részéről a kiegészítő felszólító levélre válaszként 
megküldött észrevételeket, illetve amennyiben az előírt időtartamon belül nem nyújtanak be 
észrevételeket, a Bizottság – adott esetben – megteszi a következő lépést a Málta ellen indított 
jogsértési eljárás keretében, és indokolással ellátott véleményt tesz közzé a Szerződés 226. 
cikkében előírtak szerint. A Petíciós Bizottságot tájékoztatni fogják a szóban forgó ügy 
további fejleményeiről.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. december 17.

Tekintettel a Bizottság 2008. április 4-i kiegészítő felszólító levelére, a máltai kormány 2008. 
október 14-én arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Helyi Önkormányzatok Ügyvezető 
Titkárai számára határozatlan idejű munkaszerződést biztosítottak.

A máltai kormány ezenkívül arról értesítette a Bizottságot, hogy hatályba lépett a határozott 
idejű munkaszerződésekről szóló 2008. évi rendeletekről szóló, 2008. évi 239. sz. jogi 
közlemény (módosítás), módosítva a 2007. évi 51. sz. jogi közleményt.

A Bizottság jelenleg a 2008. évi 239. sz. jogi közlemény figyelembevételével vizsgálja az 
egységesített máltai rendeleteket, és annak eredményétől függően megfelelő intézkedésre tesz 
javaslatot a panasszal kapcsolatban.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 1.

Miután az Európai Bizottság elemezte a határozott idejű munkaszerződésekről szóló 2008. évi 
rendeletekről szóló, a 2007. évi 51. sz. jogi közleményt módosító 2008. évi 239. sz. máltai 
jogi közleményt (módosítás), amely 2008 szeptemberében lépett hatályba, a Bizottság arra a 
következtetésre jutott, hogy a határozott idejű munkaszerződésekről szóló máltai 
jogszabályok részét képező 3. alrendelet (2) bekezdésének d) pontja még mindig nem felel 
meg az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK tanácsi irányelvnek1.  Ez a rendelkezés olyan 
közszolgálati vagy közszektorbeli munkaviszonyra vonatkozó rendeletek hatályával 
foglalkozik, amely a máltai jog szerint nem érvényes.  Ez a kérdés nem képezte a petíció által 
benyújtott panasz tárgyát.

Következésképpen az Európai Bizottság 2009. június 26-án az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés 226. cikke szerint indokolással ellátott véleményt küldött a Máltai Köztársaságnak.  
Máltától 2 hónapon belül várható válasz.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. január 22.

A Bizottság meg kívánja erősíteni, hogy az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott 
ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK tanácsi 
                                               
1 HL L 175., 1999.7.10., 43. o.
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irányelvnek való megfelelés elmulasztásáért Máltával szemben folyamatban lévő jogsértési 
eljárás keretében továbbra is rendezésre váró kérdés nem érinti a helyi önkormányzatok 
ügyvezető titkárainak munkakörét – azaz az e petícióban felvetett ügyet –, mivel azt a máltai 
jogszabályokban végrehajtott 2007. és 2008. évi módosítások megoldották.


