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Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0275/2006 dėl neteisingo Maltos vyriausybės atlikto EB direktyvos 
1999/70 perkėlimo, kurią pateikė Maltos pilietis Adrian Mifsud Maltos Vietos 
tarybos vykdomųjų sekretorių asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Maltos vietos tarybos vykdomųjų sekretorių asociacijai atstovaujantis peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad Maltos vyriausybės 2002 m. teisiniu pranešimu Nr. 429 EB direktyva 1999/70 į 
nacionalinę teisę perkeliama neteisingai. Peticijos pateikėjas mano, kad Maltos teisiniu 
pranešimu pažeidžiama EB teisė, nes jame konkrečiai nurodoma, kad įdarbinimui viešajame 
sektoriuje jis yra netaikomas. Peticijos pateikėjas prašo, kad Europos Parlamentas darytų 
spaudimą Maltos vyriausybei, kad ši tinkamai įgyvendintų EB direktyvą 1999/70.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. sausio 25 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Malta ne visiškai perkėlė Direktyvą 1999/70/EB viešajame 
sektoriuje.

Peticijoje atkartojamas skundas, kurį peticijos pateikėjas pateikė Komisijai.

Komisijos pastabos
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Direktyvoje 1999/70/EB reikalaujama, kad valstybės narės priimtų priemones, skirtas išvengti 
piktnaudžiavimo viešajame sektoriuje paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis arba kuriant 
darbo santykius.

Malta pranešė Komisijai, kad Direktyva 1999/70/EB buvo perkelta į nacionalinę teisę 
Terminuotų darbo sutarčių taisyklėmis, paskelbtomis 2002 m. teisiniame pranešime Nr. 429. 
Pagal taisyklių 7 straipsnio 5 dalį šiose taisyklėse numatytos priemonės, skirtos išvengti 
piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis, įdarbinimui viešajame 
sektoriuje netaikomos.

Po kreipimosi į Komisiją 2006 m. kovo mėn. nacionalinės valdžios institucijos  nurodė, kad 
Maltos vyriausybė nusprendė atšaukti taisyklių 7  straipsnio 5 dalį ir parengė teisinį 
pranešimą, kuriuo iš dalies keičiamos Terminuotų darbo sutarčių taisyklės.

Komisija paprašė nacionalinių valdžios institucijų pateikti daugiau informacijos dėl pasiūlytų 
pakeitimų. Nacionalinės valdžios institucijos nepateikė atsakymo.

Todėl Komisija Maltai nusiuntė raštą su oficialų pranešimu. Atsakymo pateikimo terminas 
baigiasi 2006 m. gruodžio mėn.

Išvada

Peticijoje išdėstytos faktinės aplinkybės rodo, kad Maltoje Direktyva 1999/70/EB nebuvo 
visiškai perkelta į nacionalinę teisę.

Komisija pradėjo procedūrą pagal EB sutarties 226 straipsnį ir toliau informuos Parlamentą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. birželio 10 d.

„Komisija Maltai nusiuntė raštą su oficialiu pranešimu, kuriame buvo aptarti pirmiau nurodyti 
klausimai. 2007 m. birželio 12 d. Maltos vyriausybė Komisijai pranešė, kad teisinis 
pranešimas Nr. 51/2007 dėl 2007 m. Terminuotų darbo sutarčių taisyklių ir teisinis 
pranešimas Nr. 52/2007 dėl 2007 m. taisyklių, kuriomis išplečiama taikymo sritis su valdžios 
institucijomis sudarytoms sutartims (terminuotos darbo sutartys), įsigalios 2007 m. birželio 
15 d. ir pakeis teisinį pranešimą Nr. 429/2002.

Surengus papildomas diskusijas ir gavusi paaiškinimų Komisija vis tiek nebuvo įsitikinusi, 
kad naujomis taisyklėmis Direktyva 1999/70/EB buvo teisingai perkelta į nacionalinę teisę, ir 
2008 m. balandžio mėn. pradžioje Maltos valdžios institucijoms buvo nusiųstas papildomas 
raštas su oficialiu pranešimu, raginant pateikti atsakymus per du mėnesius.

Išvada

Išnagrinėjus Maltos valdžios institucijų pateiktas pastabas dėl papildomo rašto su oficialiu 
pranešimu arba jeigu iki nustatyto termino nebus pateikta pastabų, prireikus Komisija gali 
pereiti į kitą pažeidimo procedūros prieš Maltą etapą ir pateikti pagrįstą nuomonę, kaip 
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numatyta Sutarties 226 straipsnyje. Peticijų komitetas bus toliau informuojamas apie pažangą 
sprendžiant šį klausimą.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. gruodžio 17 d.

„Gavusios papildomą 2008 m. balandžio 4 d. Komisijos raštą su oficialų pranešimu Maltos 
valdžios institucijos 2008 m. spalio 14 d. informavo Komisiją, kad su Vietos tarybų 
vykdomaisiais sekretoriais buvo sudarytos neterminuotos darbo sutartys.

Maltos vyriausybė Komisijai taip pat pranešė, kad įsigaliojo 2008 m. teisinis pranešimas 
Nr. 239 dėl dalinio 2008 m. terminuotų sutarčių taisyklių pakeitimo, kuriuo iš dalies pakeistas 
2007 m. teisinis pranešimas Nr. 51.

Šiuo metu Komisija nagrinėja konsoliduotas Maltos taisykles atsižvelgdama į 2008 m. teisinį 
pranešimą Nr. 239 ir į rezultatus pasiūlys atitinkamus veiksmus dėl skundo.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Europos Komisija, išnagrinėjusi Maltos 2008 m. teisinį pranešimą Nr. 239 dėl dalinio 
2008 m. terminuotų sutarčių taisyklių, kuriomis iš dalies pakeistas 2007 m. teisinį pranešimą 
Nr. 51, pakeitimo, kuris įsigaliojo 2008 m. rugsėjo mėn., priėjo prie išvados, kad terminuotas 
darbo sutartis reglamentuojančių Maltos teisės aktų taisyklių 3 straipsnio 2 dalies d punktas 
vis dar neatitinka Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų 
konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir 
Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo 
pagal terminuotas sutartis1. Ši nuostata, kuri remiantis Maltos teise yra negaliojanti, yra 
susijusi su darbo santykiams valstybės tarnyboje ir viešajame sektoriuje taikomų taisyklių 
taikymo mastu. Šis klausimas peticijos pateikėjo pateiktame skunde nenagrinėjamas.

Todėl 2009 m. birželio 26 d. Europos Komisija pateikė Maltos Respublikai skirtą pagrįstą 
nuomonę pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 226 straipsnį. Maltos atsakymą tikimasi 
gauti per du mėnesius.“

                                               
1 OL L 175 1999 7 10, p. 43.


