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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

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

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš rīkojas Maltas Vietējo pašvaldību izpildsekretāru asociācijas 
vārdā, apgalvo, ka Maltas valdības 2002. gada oficiālais dokuments 429 neatbilst pienācīgai 
Direktīvas 1999/70/EK 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 Direktīvas 1999/70/EK īstenošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 3. augustā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

„Lūgumraksts

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

Lūgumraksts atspoguļo sūdzību, ko lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis Komisijai.
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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 
izmantošanu, slēdzot tos atkārtoti.

Malta ir paziņojusi Komisijai par Direktīvas 1999/70/EK transponēšanu, izmantojot 
noteikumus par terminētajiem darba līgumiem, (2002. gada oficiālais dokuments 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.

Secinājumi

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.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Komisija nosūtīja Maltai oficiālu paziņojuma vēstuli, kurā aplūkoja iepriekš minēto 
jautājumu. 2007. gada 12. jūnijā Maltas valdība paziņoja Komisijai, ka 2007. gada oficiālais 
dokuments 51/2007 par noteikumiem par terminētajiem darba līgumiem un 2007. gada 
oficiālais dokuments 52/2007 par noteikumu piemērošanu arī valsts sektorā (2007. gada 
noteikumi par terminētajiem darba līgumiem) stāsies spēkā 2007. gada 15. jūnijā un aizstās 
oficiālo dokumentu 429/2002. Šie noteikumi attiecas uz valsts sektoru, taču saglabājas bažas 
par pareizu transponēšanu.

Pēc turpmākām diskusijām un skaidrojumiem Komisija joprojām nebija apmierināta ar to, kā 
jaunajos noteikumos ir transponēta Direktīva 1999/70/EK, un 2008. gada aprīlī nosūtīja 
Maltas iestādēm papildu oficiālu paziņojuma vēstuli. Atbildes sniegšanas termiņš bija 2 
mēneši.

Secinājumi

Tiklīdz Maltas iestāžu atbilde uz papildu oficiālo paziņojuma vēstuli būs izskatīta vai arī, ja 
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atbilde netiks iesniegta noteiktajā termiņā, Komisija varēs nepieciešamības gadījumā veikt 
turpmākus pasākumus pārkāpuma procedūrā pret Maltu un izsniegt argumentētu atzinumu 
saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226. pantu. Lūgumrakstu komiteju informēs 
par turpmākiem notikumiem šajā lietā.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. decembrī

„Atbildot uz Komisijas 2008. gada 4. aprīļa papildu oficiālo paziņojuma vēstuli, Maltas 
valdība 2008. gada 14. oktobrī informēja Komisiju, ka ar vietējo pašvaldību izpildsekretāriem 
ir noslēgts beztermiņa darba līgums.

Turklāt Maltas valdība informēja Komisiju, ka ir stājies spēkā 2008. gada oficiālais 
dokuments 239 par 2008. gada noteikumiem par terminētajiem darba līgumiem (grozījums), 
ar kuru tiek grozīts 2007. gada oficiālais dokuments 51.

Komisija šobrīd analizē konsolidētos Maltas noteikumus, ņemot vērā 2008. gada oficiālo 
dokumentu, un atkarībā no rezultāta ierosinās atbilstošu rīcību attiecībā uz šo sūdzību.”

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Pēc Eiropas Komisijas veiktās analīzes attiecībā uz Maltas 2008. gada oficiālo dokumentu 
239 par 2008. gada noteikumiem par terminētajiem darba līgumiem (grozījums), ar kuriem 
tika grozīts 2007. gada oficiālais dokuments 51 un kas stājās spēkā 2008. gada septembrī, 
Komisija secināja, ka Maltas tiesību aktu par darbu uz noteiktu laiku 3. panta 2. punkta 
d) apakšpunkts joprojām nav saskaņā ar Padomes Direktīvu 1999/70/EK par UNICE, CEEP
un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku1. Šis noteikums attiecas uz to 
regulējumu darbības jomu, kas piemērojami nodarbinātības attiecībām valsts dienestā vai 
valsts sektorā, kas nav likumīgi saskaņā ar Maltas tiesību aktiem. Šis jautājums nebija pamatā 
lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajai sūdzībai.

Rezultātā 2009. gada 26. jūnijā Eiropas Komisija izdeva argumentētu atzinumu, kas tika 
nosūtīts Maltas Republikai saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226. pantu. 
Maltas atbilde tiek gaidīta divu mēnešu laikā.”

                                               
1 OV L 175, 10.7.1999., 43. lpp.


