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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0087/2008, внесена от K. B., с малтийско гражданство, относно 
преобразуването на срочните трудови договори в безсрочни

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията работи като учител по изобразително изкуство на временен 
договор от 1998 г. Всяка година той кандидатства за подновяване на срочния си 
договор. През декември миналата година правителството на Малта е взело решение да 
преобразува срочните трудови договори в безсрочни, но трудовият договор на 
вносителя е останал срочен. Вносителят смята, че е дискриминиран.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.

Петицията

Вносителят на петицията работи като учител по изобразително изкуство на временен 
договор от 1998 г. и срочният му договор се подновява всяка година. През декември 
2007 г., когато правителството на Малта взема решение да преобразува срочните 
трудови договори в безсрочни, неговият договор е останал срочен и вносителят смята, 
че е дискриминиран.

Обща информация

С Директива 1999/70/ЕО относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено 
между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в 
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Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно 
участие (CEEP)1 (оттук нататък „Директивата“) се изисква въвеждане на мерки в 
държавите-членки с цел предотвратяване на нарушения с последователни срочни 
договори. Малта трябваше да въведе тази Директива в националното си 
законодателство преди май 2004 г.

Малта въведе Директивата посредством законово известие 51/07, което в разпоредба 7 
предвижда преобразуване на срочен договор в договор с неопределена 
продължителност, когато служител е нает за непрекъснат период от четири години и 
няма обективни причини за подновяване или продължаване на неговия срочен договор.

Комисията не е убедена, че малтийското транспониращо законодателство е в 
съответствие с Директивата, и откри процедура за нарушение във връзка с този въпрос.

Съдебната практика (C-212/04 Adeneler) потвърди, че Директивата не налага 
преобразуването на срочни договори в договори с неопределена продължителност, 
когато са налице други ефективни мерки за предотвратяване и когато е уместно 
наказване на нарушения във връзка с последователни срочни договори.

През януари 2008 г. малтийските органи уведомиха Европейската комисия, че на 7 
декември 2007 г. договорите на всички служители на държавна служба и в публичния 
сектор следва да бъдат преобразувани в договори с неопределена продължителност без 
четиригодишен период, даващ право на това.

Забележки на Комисията

Решението на правителството за преобразуване на срочните договори в такива с 
неопределена продължителност не е наложено от Директивата и поради тази причина 
се урежда от малтийското право и практика и е извън обхвата на правото на 
Общността. Ако вносителят на петицията сметне, че е третиран несправедливо в това 
отношение, то той трябва да се обърне към националните съдилища. 

Правилното прилагане на законово известие 51/07 е от компетентността на 
националните съдилища, а основата на решението за преобразуване на договорите в 
такива с неопределена продължителност при липсата на определен период, изискван 
съгласно разпоредба 7 от законово известие 51/07 е от компетентността на 
правителството на Малта на първа инстанция и след това евентуално на малтийските
съдилища.

Процедурата за нарушение, открита от Комисията срещу Малта за неправилно 
транспониране на Директивата, не касае действието от декември 2007 г .  за 
преобразуване на срочни договори в обществения сектор в договори с неопределена 
продължителност. Поради това няма вероятност твърдението на вносителя на 
петицията за дискриминация при това изпълнение да бъде повлияно от резултата от 
тази процедура за нарушение.

                                               
1 OВ L 175 10.7.1999 г., стр. 43.
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Заключение

Настоящата петиция не повдига допълнителни въпроси, свързани със съответствието с 
Директива 1999/70/ЕО относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено 
между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в 
Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно 
участие (CEEP). Съществуващата процедура за нарушение, образувана от Комисията 
срещу Малта по отношение на въвеждането на тази Директива остава открита, но до 
момента няма доказателства, че малтийското правителство не спазва правото на 
Общността в този случай.


