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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0087/2008 af K. B., maltesisk statsborger, om ændring af en 
tidsbegrænset ansættelseskontrakt til en tidsubegrænset kontrakt

1. Sammendrag

Andrageren har arbejdet som kunstunderviser på en midlertidig kontrakt siden 1998. Hvert år 
søger han om fornyelse af denne midlertidige kontrakt. I december sidste år besluttede den 
maltesiske regering at ændre tidsbegrænsede kontrakter til tidsubegrænsede kontrakter, men 
andragerens kontrakt er forblevet tidsbegrænset. Andrageren mener, at han er blevet 
forskelsbehandlet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

"Andragendet

Andrageren har arbejdet som kunstunderviser på en midlertidig kontrakt siden 1998. Hvert år 
søger han om fornyelse af denne midlertidige kontrakt. I december sidste år besluttede den 
maltesiske regering at ændre tidsbegrænsede kontrakter til tidsubegrænsede kontrakter, men 
andragerens kontrakt er forblevet tidsbegrænset. Andrageren mener, at han er blevet 
forskelsbehandlet.

Baggrunden

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 skulle gennemføre dette 
direktiv i national lov senest i maj 2004.

Malta har gennemført direktivet i den nationale retsorden i form af juridisk meddelelse 51/07, 
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.

Kommissionen finder ikke, at den maltesiske lov til gennemførelse er i overensstemmelse 
med direktivet og har indledt en overtrædelsesprocedure i sagen. 

Retspraksis (C-212/04 Adeneler) har bekræftet, at direktivet ikke kræver, at tidsbegrænsede 
kontrakter ændres til tidsubegrænsede kontrakter, hvis andre effektive foranstaltninger er 
indført for at forhindre og, hvor det er relevant, straffe misbrug af flere på hinanden følgende 
tidsbegrænsede kontrakter.

I januar 2008 informerede Maltas myndigheder Europa-Kommissionen om, at kontrakterne 
for alle ansatte i den offentlige administration og den offentlige sektor den 7. december 2007 
ville blive ændret til tidsubegrænsede kontrakter uden den fireårige frist.  

Kommissionens bemærkninger

Regeringens beslutning om at ændre tidsbegrænsede kontrakter til tidsubegrænsede kontrakter 
var ikke et krav i direktivet og henhører derfor under maltesisk lov og praksis og ligger uden 
for fællesskabsrettens rammer. Hvis andrageren mener, at han blev uretfærdigt behandlet i 
denne sag, skal han rette sit søgsmål mod de nationale domstole.

Den korrekte anvendelse af juridisk meddelelse 51/07 er et anliggende for de nationale 
domstole og grundlaget for beslutningen om at ændre kontrakter til tidsubegrænsede 
kontrakter uden overholdelse af den frist, som kræves ifølge bestemmelse 7 i juridisk 
meddelelse 51/07, er et anliggende for Maltas regering i første instans og herefter eventuelt de 
maltesiske domstole.

Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure mod Malta for ukorrekt gennemførelse 
af direktivet, men det vedrører ikke tiltaget i december 2007 om at ændre tidsbegrænsede 
kontrakter i den offentlige sektor til tidsubegrænsede kontrakter. Andragerens påstand om 
diskrimination i denne sag påvirkes næppe af resultatet af denne overtrædelse.

Konklusion

Dette andragende rejser ikke yderligere spørgsmål om overensstemmelse med direktiv 
1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, 
UNICE og CEEP.  Kommissionens eksisterende overtrædelsesprocedure mod Malta med 
hensyn til gennemførelse af dette direktiv forbliver åben, men der foreligger ingen 
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dokumentation for, at Maltas regering ikke overholder fællesskabsretten i dette tilfælde."


