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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0087/2008, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais K. B., par 
darba līguma uz noteiktu laiku pārveidošanu par beztermiņa līgumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs strādā par mākslas skolotāju ar darba līgumu uz noteiktu laiku kopš 
1998. gada. Katru gadu viņš iesniedz pieteikumu par šāda līguma atjaunošanu. Pagājušā gada 
decembrī Maltas valdība nolēma pārveidot līgumus uz noteiktu laiku par beztermiņa 
līgumiem, taču lūgumraksta iesniedzēja līgums palika kā līgums uz noteiktu laiku. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņš ir ticis diskriminēts.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 25. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī.

Lūgumraksts

Kopš 1998. gada lūgumraksta iesniedzējs ir strādājis par mākslas skolotāju ar darba līgumu uz 
noteiktu laiku, un katru gadu viņa līgums tiek atjaunots. 2007. gada decembrī, kad valdība 
nolēma pārveidot līgumus uz noteiktu laiku par beztermiņa līgumiem, viņa līgums netika 
pārveidots, un viņš uzskata to par diskrimināciju.

Priekšvēsture

Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK 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. Maltai 
šo Direktīvu bija jātransponē valsts tiesību aktos līdz 2004. gada maijam.

Malta transponēja šo Direktīvu ar Juridisko paziņojumu 51/07, 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.

Komisija nav apmierināta ar to, ka Maltas tiesību akts, ar ko transponē Direktīvu, neatbilst 
Direktīvai, un tai ir nenoslēgta pārkāpumu procedūra attiecībā uz šo jautājumu.

Tiesas prakse (C-212/04 Adeneler) ir apstiprinājusi, ka Direktīva nenosaka, ka uz noteiktu 
laiku slēgti līgumi jāpārveido beztermiņa līgumos tad, ja ir citi efektīvi pasākumi, ar ko 
novērš un attiecīgā gadījumā soda ļaunprātīgu izmantošanu, kas rodas, pielietojot secīgus uz 
noteiktu laiku slēgtus līgumus.

2008. gada janvārī Maltas iestādes informēja Eiropas Komisiju, ka visu sabiedrisko 
pakalpojumu un valsts sektorā nodarbināto darba ņēmēju līgumi 2007. gada 7. decembrī tika 
pārveidoti beztermiņa līgumos, neņemot vērā četru gadu kvalifikācijas periodu.  

Komisijas komentāri

Direktīva nenoteica, ka valdībai ir jāpieņem lēmums pārveidot uz noteiktu laiku slēgtus
līgumus beztermiņa līgumos, tāpēc tas ir jautājums, kas attiecas uz Maltas tiesību aktiem un 
praksi un neietilpst Kopienas tiesību aktu darbības jomā. Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka šajā gadījumā pret viņu ir bijusi negodīga attieksme, viņam jāiesniedz prasība valsts tiesās.

Pareiza Juridiskā paziņojuma 51/07 piemērošana ir valsts tiesu kompetence, un lēmums 
pārveidot līgumus beztermiņa līgumos, neņemot vērā kvalifikācijas periodu, kas noteikts 7. 
noteikumā Juridiskajā paziņojumā 51/07, pirmām kārtām ir Maltas valdības kompetence un, 
iespējams, pēc tam arī Maltas tiesu kompetence.

Komisijas nenoslēgtā pārkāpumu procedūra pret Maltu par nepareizu Direktīvas 
transponēšanu neattiecas uz 2007. decembra darbībām, ar kurām valsts sektorā uz noteiktu 
laiku slēgti līgumi tika pārveidoti beztermiņa līgumos. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvojumu par diskrimināciju šajā gadījumā neietekmēs šīs pārkāpumu procedūras 
rezultāts.

Secinājums

Šajā lūgumrakstā nav izvirzīti papildu jautājumi saistībā ar atbilstību Direktīvai 1999/70/EK 
par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku. Komisijas 
pārkāpumu procedūra pret Maltu saistībā ar šīs Direktīvas transponēšanu paliek atklāta, bet
šajā gadījumā nekas neliecina, ka Maltas valdība ir pārkāpusi Kopienas tiesības.

                                               
1 OV L 175, 10.7.1999, 43. lpp.


