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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1454/2009 af M.E.S., maltesisk statsborger, om problemer med at 
opnå en tidsubegrænset arbejdskontrakt, selv om hun har været kontinuerligt 
beskæftiget i de sidste syv år

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om Europa-Parlamentets hjælp med henblik på at opnå en 
tidsubegrænset kontrakt efter at have arbejdet kontinuerligt som Supply Learning Support 
Assistant med tidsbegrænsede kontrakter i de sidste syv år. Andrageren forklarer, at hun har 
taget flere eksaminer inden for undervisning, men at undervisningsdirektoratet i Malta har 
afvist at give hende en tidsubegrænset kontrakt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andragendet

Andrageren har arbejdet kontinuerligt i de sidste syv år som Supply Learning Support 
Assistant med tidsbegrænsede kontrakter, men undervisningsdirektoratet i Malta har afvist at 
give ham en tidsubegrænset kontrakt. 

Kommissionens bemærkninger 

I henhold til direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der 
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er indgået af EFS, UNICE og CEEP1 (efterfølgende benævnt "direktivet"), skal 
medlemsstaterne have truffet foranstaltninger med henblik på at forhindre misbrug af flere på 
hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. 

Malta har gennemført direktivet i den nationale retsorden i form af juridisk meddelelse 51/07 
(ændret af juridisk meddelelse 239/08 og 376/09), der i bestemmelse 7 foreskriver, at en 
tidsbegrænset kontrakt skal ændres til en tidsubegrænset kontrakt, hvis en arbejdstager har 
været ansat uden afbrydelse i fire år, og der ikke er nogen objektive grunde til at forny eller 
forlænge den tidsbegrænsede kontrakt. Den maltesiske lovgivning fastslår, at objektive 
årsager skal baseres på præcise og konkrete omstændigheder, der karakteriserer en given 
aktivitet. Sådanne omstændigheder kan især være resultatet af den specifikke natur eller de 
iboende kendetegn ved de opgaver, der skal udføres i den tidsbegrænsede kontrakt. Det er de 
nationale kompetente myndigheders rolle at bestemme de omstændigheder, hvor objektive 
årsager kan være til stede. I bestemmelse 7, stk. 5, defineres begrebet "ansat uden afbrydelse" 
som omfattende tidsbegrænsede kontrakter, der fornyes inden for seks måneder fra deres 
ophør, og perioden mellem kontrakterne skal medtages i beregningen af den 4-årige 
kvalificeringsperiode. 

Det ser ud som om, at andragerens forhold er dækket af Maltas nationale lovgivning. Den 
korrekte anvendelse af juridisk meddelelse 51/07 er et anliggende for de nationale domstole. 
Andrageren henvises til bestemmelserne i artikel 8 i juridisk meddelelse 51/07, som angiver, 
at en medarbejder kan fremsætte en klage for den industrielle domstol, om at hans 
arbejdsgiver har overtrådt en rettighed, som er pålagt ham i henhold til disse forordninger.

Konklusion 

Dette andragende rejser ikke spørgsmål om overensstemmelse med direktiv 1999/70/EF om 
rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, 
og der foreligger ingen dokumentation for, at Maltas regering ikke overholder EU-
lovgivningen i dette tilfælde."

                                               
1 EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.


