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Tárgy: A K. B., máltai állampolgár által benyújtott 0087/2008. számú petíció egy 
határozott idejű munkaszerződés határozatlan időre szóló szerződéssé 
történő átalakításáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 1998 óta határozott idejű szerződéssel művészetet oktat, és minden 
évben kérvényezi határozott időre szóló szerződésének meghosszabbítását. Tavaly 
decemberben a máltai kormány úgy határozott, hogy a határozott idejű munkaszerződéseket 
határozatlan időre szóló munkaszerződésekké alakítja, de a petíció benyújtójának szerződése 
továbbra is határozott időre szól. A petíció benyújtója úgy véli, hogy vele szemben 
megkülönböztetést alkalmaztak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

I. A petíció

A petíció benyújtója 1998 óta határozott idejű szerződéssel művészetet oktat, és szerződését 
évente újítják meg. 2007 decemberében, amikor a kormány úgy határozott, hogy a határozott 
idejű munkaszerződéseket határozatlan időre szóló munkaszerződésekké alakítja, nem 
alakították át szerződését határozott idejűvé, és úgy véli, hogy vele szemben 
megkülönböztetést alkalmaztak.
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Háttér

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK irányelv1 (a továbbiakban: az irányelv) előírja, hogy 
intézkedéseket kell hozni a tagállamokban az egymást követő, határozott ideig tartó 
munkaszerződésekkel való visszaélés megakadályozása érdekében. Máltának ezt az irányelvet 
2004 májusáig kellett nemzeti jogába átültetnie.

Málta az 51/07. sz. jogi közleménnyel ültette át az irányelvet, amelynek 7. rendelkezése 
kimondja, hogy a határozott idejű szerződéseket határozatlan idejű szerződéssé kell 
átalakítani, ha a munkavállalót négy éven át folyamatosan alkalmazták, és nincsenek objektív 
indokai a határozott idejű szerződés megújításának vagy meghosszabbításának.

A Bizottság nincs meggyőződve arról, hogy a máltai átültető jogszabály összhangban van az 
irányelvvel, és ez ügyben jogsértési eljárást indított.

Az ítélkezési gyakorlat (C-212/04. számú Adeneler-ügy) megerősítette, hogy az irányelv nem 
írja elő a határozott idejű szerződések határozatlan idejű szerződéssé való átalakítását, 
amennyiben rendelkezésre állnak más, hatékony intézkedések az egymást követő határozott 
idejű szerződésekkel való visszaélés megakadályozására és adott esetben szankcionálására.

A máltai hatóságok 2008 januárjában tájékoztatták az Európai Bizottságot, hogy 2007. 
december 7-én a közigazgatásban és az állami szektorban dolgozó összes alkalmazott 
szerződését határozatlan idejű szerződéssé alakították át, négy éves jogosultsági időszak 
nélkül.

A Bizottság észrevételei

Az irányelv nem követelte meg, hogy a kormány döntsön a határozott idejű szerződések
határozatlan idejű szerződéssé való átalakításáról, és ezért ez a máltai jogra és gyakorlatra 
tartozik, és kívül esik a közösségi jog hatályán.  Ha a petíció benyújtója úgy véli, hogy e 
gyakorlat során őt tisztességtelen bánásmódban részesítették, úgy a nemzeti bíróságokhoz kell 
fordulnia. 

Az 51/07. sz. jogi közlemény helyes alkalmazása a nemzeti bíróságokra tartozik, és a 
szerződéseknek az 51/07. sz. jogi közlemény 7. rendelkezésében előírt jogosultsági időszak 
hiányában határozatlan idejű szerződéssé való átalakítására vonatkozó döntés alapja első 
fokon a máltai kormányra, ezt követően pedig lehetséges, hogy a máltai bíróságokra tartozik.

A Bizottság által az irányelv helytelen átültetése miatt Máltával szemben indított jogsértési 
eljárás nem foglalkozik a 2007. decemberi intézkedéssel, amelynek keretében az állami 
szektorban a határozott idejű szerződéseket határozatlan idejű szerződéssé alakították át. Ezért 
a jogsértési eljárás kimenetele várhatóan nem fogja érinteni a petíció benyújtójának az e 
gyakorlat során történt megkülönböztetésre vonatkozó érvelését.

Következtetés

                                               
1 HL L 175., 1999.7.10., 43. o.
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Ez a petíció nem vet fel további kérdéseket az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott 
ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK irányelv 
betartásával kapcsolatban. A Bizottság ezen irányelv átültetésével kapcsolatban Málta ellen 
indított meglévő jogsértési eljárása továbbra is nyitott, de ebben az esetben nem szolgáltak 
bizonyítékkal arra nézve, hogy a máltai kormány nem tesz eleget a közösségi jognak.


