
CM\789286BG.doc PE384.383REV III

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0275/2006, внесена от г-н Adrian Mifsud, с малтийско гражданство, 
от името на Асоциацията на изпълнителните секретари на местни съвети
(Малта), относно неправилното транспониране на Директива 1999/70 на ЕО 
от страна на правителството на Малта

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, действащ от името на Асоциацията на изпълнителните 
секретари на местни съвети (Малта), твърди, че правен акт № 429 от 2002 г. на 
правителството на Малта не успява правилно да транспонира в националното 
законодателство Директива 1999/70 на ЕО. Вносителят на петицията смята, че правният 
акт нарушава законодателството на ЕО, тъй като в него по-специално се твърди, че 
последното не е приложимо по отношение на трудовите правоотношения в 
обществения сектор. Вносителят на петицията моли Европейския парламент да окаже 
натиск върху правителството на Малта с оглед на правилното транспониране на 
Директива 1999/70 на ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 август 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 януари 2007 г.

Петицията

Вносителят на петицията заявява, че Малта не е транспонирала напълно Директива 
1999/70/ЕО в обществения сектор.



PE384.383REV III 2/3 CM\789286BG.doc

BG

Петицията отразява оплакване, което вносителят е подал в Комисията.

Коментари на Комисията 

Директива 1999/70/ЕО изисква от държавите-членки да вземат мерки за 
предотвратяване на злоупотребите с последователни срочни трудови договори или 
трудови правоотношения и в обществения сектор.

Малта уведоми Комисията, че Директива 1999/70/ЕО е транспонирана с правен акт № 
429 от 2002 г. относно срочните трудови договори. В съответствие с подзаконов 
нормативен акт 7 (5) мерките за предотвратяване на злоупотребите с последователни 
срочни трудови договори, установени в него, не са приложими по отношение на 
трудовоправните отношения в обществения сектор.

След обсъждания с Комисията през март 2006 г. националните органи заявиха, че 
правителството на Малта е взело решение да отмени подзаконов нормативен акт 7 (5) и 
е подготвило правен акт за изменение на този относно срочните трудови договори.

Комисията изиска от националните органи да предоставят допълнителна информация, 
отнасяща се до предложените изменения. Националните органи не изпратиха отговор 
на искането.

В резултат на това Комисията изпрати на Малта официално уведомление. Крайният 
срок за отговор изтича през декември 2006 г.

Заключение 

Фактите, изложени в петицията, сочат, че Директива 1999/70/ЕО не е транспонирана 
напълно в Малта. 

Комисията започна процедура по член 226 от Договора за ЕО и редовно ще предоставя 
информация на Парламента.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

Комисията изпрати на Малта официално уведомление, в което се обръща внимание на 
споменатия по-горе проблем. На 12 юни 2007 г. правителството на Малта уведоми 
Комисията, че правен акт № 51/2007 относно срочните трудови договори от 2007 г. и 
правен акт № 52/2007 г. с приложение относно договорите с правителството (срочни 
трудови договори) от 2007 г. ще влязат в сила от 15 юни 2007 г. и ще заменят правен 
акт № 429 от 2002 г. Тези разпоредби се отнасят и за обществения сектор, но остава 
безпокойството относно правилното транспониране.

След последвалите обсъждания и изяснения Комисията все още смята, че новите 
наредби не транспонират правилно Директива 1999/70 на ЕО и в началото на април 
2008 г. до малтийските органи е изпратено допълнително официално уведомление, в 
което биват приканени да дадат отговор в рамките на два месеца.



CM\789286BG.doc 3/3 PE384.383REV III

BG

Заключение 

Когато се проучат забележките на малтийските органи в отговор на допълнителното 
официално уведомление или ако такива не бъдат представени в рамките на посочения 
срок, Комисията може, ако е необходимо, да предприеме следващата стъпка към 
наказателни процедури спрямо Малта и да издаде мотивирано становище, както е 
постановено в член 226 на Договора за ЕО. Комисията по петиции ще бъде 
информирана за по-нататъшното развитие на този проблем.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 17 декември 2008 г.

В отговор на допълнителното официално уведомление на Комисията от 4 април 2008 г. 
на 14 октомври 2008 г. малтийското правителство уведоми Комисията, че 
изпълнителните секретари на местни съвети са получили право на безсрочна трудова 
заетост.

Освен това правителството на Малта информира Комисията, че Правен акт № 239 от 
2008 г. - Правилник за срочните трудови договори (изменение) 2008, изменящ Правен 
акт № 51 от 2007 г., е влязъл в сила.

В момента Комисията анализира консолидирания правилник на Малта в контекста на 
Правен акт № 239 от 2008 г. и в зависимост от резултата от анализа ще предложи 
подходящи действия във връзка с жалбата.

6. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

След анализа от страна на Европейската комисия на малтийския Правен акт № 239 от 
2008 г. - Правилник за срочните трудови договори (изменение) 2008, изменящ Правен 
акт № 51 от 2007 г. и влязъл в сила през септември 2008 г., Комисията стигна до 
заключението, че подзаконовият нормативен акт 3(2)(г) на малтийското 
законодателство относно срочната работа все още не е в съответствие с Директива 
1999/70/ЕО на Съвета относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено 
между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в 
Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно 
участие (CEEP)1. Тази разпоредба се отнася до приложното поле на регламентите, 
който се прилагат във връзка с трудови правоотношения в областта на обществените 
услуги или обществения сектор, и е недействителна съгласно малтийското 
законодателство. Този въпрос не е предмет на жалбата, повдигната от вносителя на 
петицията.

Вследствие на това, на 26 юни 2009 г. Европейската комисия изпрати мотивирано 
становище до Република Малта съгласно член 226 на Договора за създаване на 
Европейската общност. Отговор от страна на Малта се очаква в рамките на два месеца.

                                               
1 ОВ L 175 от 10.7.1999 г., стр. 43.


