
CM\814450BG.doc PE441.112

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1454/2009, внесена от M.E.S., с малтийско гражданство,
относно проблеми при получаването на безсрочен трудов договор 
въпреки наличието на непрекъснати трудови правоотношения през 
последните седем години

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията моли за помощта на Европейския парламент, за да получи 
безсрочен договор, след като през последните седем години е работила без прекъсване 
на срочни договори като помощник-организатор на обучението. Вносителката 
обяснява, че е получила няколко квалификации като преподавател, но отделът по 
образованието в Малта е отказал да сключи с нея безсрочен договор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Петицията

През последните седем години вносителката на петицията е работила без прекъсване на
срочни договори като помощник-организатор на обучението, но отделът по 
образованието в Малта е отказал да сключи с нея безсрочен договор.

Коментари на Комисията

Директива 1999/70/ЕО относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено 
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между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в 
Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно 
участие (CEEP)1 (по-долу наричана „директивата“) налага на държавите-членки да 
въведат мерки за предотвратяване на злоупотреби с последователно сключени срочни 
договори.

Малта е транспонирала директивата чрез Правно известие 51/07, (изменено с Правно 
известие 239/08 и Правно известие 376/09), което предвижда в член 7, че срочният 
договор следва да бъде превърнат в безсрочен, ако служителят е бил нает без 
прекъсване за период от четири години и липсват обективни причини за подновяване 
или удължаване на срочния договор. Съгласно малтийското законодателство, 
обективните причини трябва да бъдат основани на точни и конкретни обстоятелства, 
характеризиращи дадена дейност. Такива обстоятелства например могат да произтичат 
от специфичния характер или от свойствените характеристики на изпълняваните в 
рамките на срочния договор задачи. Компетентните национални органи са тези, които 
следва да определят обстоятелствата, при които могат да бъдат налице обективни 
причини. Член 7, параграф 5, дава определение, според което терминът „нает без 
прекъсване“ включва срочни договори, които са подновени в рамките на шест месеца 
от тяхното прекратяване, и при изчисляването на необходимия период от четири 
години следва да се включи и периодът между отделните договори.

Изглежда обстоятелствата в случая попадат в обхвата на малтийското национално 
законодателство. Правилното прилагане на Правно известие 51/07 попада в сферата на 
компетентност на националните съдилища. Вносителката на петицията следва да бъде 
насочена към указаното в член 8 от ПИ 51/07, съгласно който служител може да внесе 
жалба в Индустриалния съд в случай, че работодателят е нарушил някое от правата, 
предоставени на служителя по силата на тези разпоредби.

Заключение

Тази петиция не предизвиква опасения, свързани със спазването на изискванията на 
Директива 1999/70/EО относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено 
между ETUC, UNICE и CEEP и не са налице доказателства, че в случая правителството 
на Малта нарушава правото на ЕС.
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