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Temats: Lūgumraksts Nr. 1454/2009, ko iesniedza Maltas valstspiederīgā M.E.S., par 
problēmām iegūt darba līgumu uz nenoteiktu laiku, neskatoties uz nepārtraukto 
nodarbinātību pēdējo septiņu gadu laikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai viņai tiktu piešķirts līgums uz 
nenoteiktu laiku, jo pēdējos septiņus gadus viņa ir nepārtraukti strādājusi par piegādes 
apmācību atbalsta asistenti, pamatojoties uz terminētiem līgumiem. Lūgumraksta iesniedzēja 
paskaidro, ka viņa ieguvusi vairākas pedagoģiskās kvalifikācijas, bet Maltas Izglītības nodaļa 
ir atteikusies ar viņu noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs pēdējos septiņus gadus ir nepārtraukti strādājis par piegādes 
apmācību atbalsta asistentu, pamatojoties uz terminētiem līgumiem, bet Maltas Izglītības 
nodaļa ir atteikusies ar viņu noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku.

Komisijas novērojumi

Direktīva 1999/70/EK par EAK, UNICE un CEEP noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz 
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noteiktu laiku1 (turpmāk tekstā „Direktīva”) nosaka, ka dalībvalstīs ir jābūt pasākumiem, ar 
ko novērst ļaunprātīgu izmantošanu attiecībā uz secīgiem līgumiem uz noteiktu laiku.

Malta transponēja šo Direktīvu ar Juridisko paziņojumu Nr. 51/07 (grozīts ar Juridisko 
paziņojumu Nr. 239/08 un 376/09), kura 7. noteikumā minēts, ka līgumi uz noteiktu laiku 
jāpārveido beztermiņa līgumos, ja darba ņēmējs ir strādājis četrus gadus pēc kārtas un nav 
objektīvu iemeslu atjaunot vai pagarināt līgumu uz laiku. Maltas tiesību akti nosaka, ka 
objektīviem iemesliem jābūt balstītiem uz precīziem un konkrētiem apstākļiem, kas raksturīgi 
attiecīgajai darbībai. Šādi apstākļi var izrietēt no to uzdevumu būtības vai īpatnībām, kas 
veicami saskaņā ar līgumu uz noteiktu laiku. Valsts kompetento iestāžu ziņā ir noteikt 
apstākļus, kuros šādi objektīvi iemesli varētu būt spēkā. 7. noteikuma 5. punktā ir noteikts, ka 
persona ir „nepārtraukti nodarbināta”, ja uz noteiktu laiku noslēgtie līgumi tiek atjaunoti sešu 
mēnešu laikā pēc to termiņa beigām, un ka laika periods starp līgumu darbības termiņiem 
jāiekļauj četru gadu kvalifikācijas perioda aprēķinā.

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja aprakstītie apstākļi ir reglamentēti Maltas tiesību aktos. 
Juridiskā paziņojuma Nr. 51/07 pareiza piemērošana ir valsts tiesu kompetences jautājums. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzmanība jāvērš uz Juridiskā paziņojuma Nr. 51/07 8. panta 
nosacījumiem, kas paredz, ka darba ņēmējs var iesniegt sūdzību Darba tiesību un rūpniecības 
tribunālā par to, ka viņa darba devējs ir pārkāpis tiesības, kas darba ņēmējam piešķirtas 
saskaņā ar šiem noteikumiem.

Secinājumi 

Šis lūgumraksts nerada nekādas šaubas par atbilstību Direktīvai 1999/70/EK par EAK, 
UNICE un CEEP noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku, un tajā nav sniegti arī 
nekādi pierādījumi attiecībā uz to, ka Maltas valdība šajā gadījumā nebūtu ievērojusi Eiropas 
Savienības tiesību aktus.”

                                               
1 OV L 175 10.7.1999., 43. lpp.


