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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0275/2006, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais Adrian Mifsud Maltas 
Vietējo pašvaldību izpildsekretāru asociācijas vārdā, par trūkumiem, ko pieļāvusi 
Maltas valdība, transponējot EK Direktīvu 1999/70 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš rīkojas Maltas Vietējo pašvaldību izpildsekretāru asociācijas 
vārdā, apgalvo, ka Maltas valdības 2002. gada Oficiālais dokuments Nr. 429 neatbilst 
pienācīgai EK Direktīvas 1999/70 transponēšanai nacionālajos tiesību aktos. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka Maltas oficiālais dokuments pārkāpj Eiropas Kopienas tiesību aktus, jo 
tajā konkrēti norādīts, ka šis rīkojums neattiecas uz nodarbinātību valsts sektorā. Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izdarīt spiedienu uz Maltas valdību, lai panāktu 
pienācīgu EK Direktīvas 1999/70 īstenošanu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 3. augustā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Malta nav pilnībā transponējusi EK Direktīvu 
1999/70/EK attiecībā uz valsts sektoru.

Lūgumraksts atspoguļo sūdzību, ko lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis Komisijai.

Komisijas komentāri

Direktīva 1999/70/EK liek dalībvalstīm pieņemt pasākumus, lai arī valsts sektorā nepieļautu 
uz noteiktu laiku slēgtu (t.s. terminēto) darba līgumu vai darba attiecību ļaunprātīgu 
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izmantošanu, slēdzot tos atkārtoti.

Malta ir paziņojusi Komisijai par Direktīvas 1999/70/EK transponēšanu, izmantojot
noteikumus par terminētajiem darba līgumiem, (2002. gada Oficiālais dokuments Nr. 429). 
Saskaņā ar šo noteikumu 7. panta 5. apakšpunktu pasākumi atkārtoti slēgtu terminēto darba 
līgumu vai darba attiecību ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai neattiecas uz nodarbinātību 
valsts sektorā.

Pēc sazināšanās ar Komisiju valsts iestādes 2006. gada martā paziņoja, ka Maltas valdība ir 
nolēmusi atcelt 7. panta 5. apakšpunktu un ir sagatavojusi oficiālu dokumentu par 
grozījumiem noteikumos par terminētajiem darba līgumiem.

Komisija lūdza valsts iestādes sniegt papildu informāciju par ierosinātajiem grozījumiem, taču 
atbildi nesaņēma.

Tādēļ Komisija nosūtīja Maltai oficiālu paziņojuma vēstuli. Atbildes sniegšanas termiņš bija 
2006. gada decembris.

Secinājums

Lūgumrakstā izklāstītie fakti liek domāt, ka Malta nav pilnībā transponējusi Direktīvu
1999/70/EK.

Komisija ir uzsākusi procedūru saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226. pantu 
un turpinās informēt Parlamentu. 
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