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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1454/2009 dėl problemų, kurios kilo norint sudaryti 
neterminuotą darbo sutartį, nepaisant to, kad asmuo nuolat dirbo 
pastaruosius septynerius metus, kurią pateikė Maltos pilietė M. E. S

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento pagalbos siekdama pasirašyti neterminuotą 
darbo sutartį po to, kai ji pastaruosius septynerius metus pagal terminuotas sutartis 
nepertraukiamai dirbo paramos mokymuisi padėjėja. Peticijos pateikėja aiškina, kad ji įgijo 
kelias mokymo specialisto kvalifikacijas, tačiau Maltos švietimo skyrius atsisakė leisti jai 
pasirašyti neterminuotą darbo sutartį

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informacijos 
pagal (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja pastaruosius septynerius metus pagal terminuotas sutartis nepertraukiamai 
dirbo paramos mokymuisi padėjėja, tačiau Maltos švietimo skyrius atsisakė leisti jai pasirašyti 
neterminuotą darbo sutartį.

Komisijos pastabos

Direktyvoje 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos 
pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja 
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valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis1 (toliau –
direktyva) valstybių narių reikalaujama taikyti priemones, kuriomis darbdaviams būtų 
neleidžiama piktnaudžiauti paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis.

Malta minėtą direktyvą perkėlė į nacionalinę teisę paskelbdama Teisinį pranešimą Nr. 51/07 
(iš dalies pakeistą teisiniais pranešimais Nr. 239/08 ir 376/09), kurio 7 taisyklėje nustatyta, 
kad terminuotos darbo sutartys turi būti pakeistos neterminuotomis, jeigu darbuotojas 
nepertraukiamai dirbo ketverius metus ir jeigu nėra jokių objektyvių priežasčių atnaujinti arba 
pratęsti jo terminuotą darbo sutartį. Maltos teisės aktuose nustatyta, kad „objektyvios 
priežastys“ turi būti pagrįstos aiškiomis ir konkrečiomis aplinkybėmis, būdingomis tam tikrai 
veiklai. Tokios aplinkybės gali atsirasti visų pirma dėl specifinio darbo pobūdžio arba dėl 
būdingų darbo, dėl kurio atlikimo susitarta terminuotoje darbo sutartyje, ypatybių. 
Kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pareiga nustatyti aplinkybes, kurios gali būti 
laikomos objektyviomis priežastimis. 7 taisyklės 5 punkte apibrėžta, kad į „nepertraukiamo 
darbo“ sąvoką įeina tos terminuotos sutartys, kurios yra atnaujinamos per šešis mėnesius nuo 
jų galiojimo pabaigos, o laikotarpis nuo vienos sutarties galiojimo pabaigos iki kitos sutarties 
sudarymo įskaičiuojamas į ketverių metų laikotarpį.

Atrodytų, kad peticijos pateikėjos aplinkybės numatytos Maltos nacionaliniuose teisės 
aktuose. Taigi tinkamas Teisinio pranešimo Nr. 51/07 taikymas yra nacionalinių Maltos 
teismų kompetencija. Peticijos pateikėjai reikėtų nurodyti remtis Teisinio 
pranešimo Nr. 51/07 8 straipsnio nuostatomis, kuriose įtvirtinta, kad darbuotojai darbo ginčų 
teisme gali pareikšti ieškinį, kurio pagrindas būtų tvirtinimas, kad peticijos pateikėjos 
darbdavys pažeidė jos teises, kurios jai suteikiamos pagal minėtas taisykles.

Išvada

Šioje peticijoje neiškelti jokie klausimai dėl neatitikties 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 sutartis nuostatoms ir nepateikta įrodymų apie tai, kad 
Maltos vyriausybė minėtu atveju nesilaikė ES teisės nuostatų.“

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


