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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0087/2008, którą złożył K. B. (Malta), w sprawie przekształcenia umowy 
zawartej na czas określony na umowę zawartą na czas nieokreślony

1. Streszczenie petycji

Składający petycję od 1998 r. pracuje jako nauczyciel plastyki na podstawie umowy na czas 
określony. Co roku składa wniosek o przedłużenie umowy na czas określony. W grudniu 
ubiegłego roku rząd maltański wydał decyzję o przekształceniu umów zawartych na czas 
określony na umowy zwarte na czas nieokreślony, ale umowa składającego petycję pozostała 
umową na czas określony. Składający petycję twierdzi, że został potraktowany w sposób 
dyskryminujący.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

Petycja

Od 1998 r. składający petycję pracował jako nauczyciel plastyki na podstawie umowy na czas 
określony, która była odnawiana każdego roku. Kiedy w grudniu 2007 r. rząd wydał decyzję 
o przekształceniu umów zawartych na czas określony w umowy zawarte na czas 
nieokreślony, jego umowa nie została zmieniona na umowę na czas nieokreślony. Składający
petycję twierdzi, że został potraktowany w sposób dyskryminujący.

Tło
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Dyrektywa 1999/70/WE dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas 
określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
(UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską 
Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)1 (zwana dalej „dyrektywą”) wymaga 
wprowadzenia w państwach członkowskich środków zapobiegających nadużywaniu 
kolejnych umów na czas określony. Malta powinna była dokonać transpozycji tej dyrektywy 
na grunt prawa krajowego do maja 2004 r.

Malta dokonała transpozycji dyrektywy obwieszczeniem 51/07, w którym w pkt 7 określono, 
że umowa na czas określony powinna zostać przekształcona w umowę na czas nieokreślony, 
jeżeli pracownik był zatrudniony bez przerw przez cztery lata i nie zachodzą obiektywne 
przesłanki do odnowienia lub poszerzenia umowy na czas określony.

Komisja nie jest zadowolona z zakresu zgodności prawodawstwa maltańskiego 
z przedmiotową dyrektywą i wszczęła w tej kwestii postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Prawo precedensowe (C-212/04 Adeneler) potwierdziło, że przedmiotowa dyrektywa nie 
stanowi wymogu, by umowy na czas określony zostały przekształcone w umowy na czas 
nieokreślony w sytuacji, gdy obowiązują inne skuteczne środki pozwalające na unikanie, 
a o ile to konieczne, odpowiednie karanie nadużyć w zakresie zawierania kolejnych umów na 
czas określony.

W styczniu 2008 r. władze maltańskie poinformowały Komisję Europejską, że umowy 
wszystkich pracowników zatrudnionych w sektorze usług publicznych i sektorze publicznym 
powinny były zostać przekształcone w dniu 7 grudnia 2007 r. w umowy na czas nieokreślony 
bez czteroletniego okresu kwalifikacyjnego.

Uwagi Komisji

Decyzja rządu o przekształceniu umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony nie 
była wymagana na mocy dyrektywy. Tym samym jest ona kwestią prawa i praktyki 
maltańskiej i nie wchodzi w zakres prawa wspólnotowego. Jeżeli składający petycję uważa, 
że został potraktowany w sposób niesprawiedliwy w związku z wykonaniem tej decyzji, musi 
odwołać się do sądów krajowych.

Poprawne stosowanie obwieszczenia 51/07 należy do właściwości sądów krajowych.
Podstawa decyzji o przekształceniu umów w umowy na czas nieokreślony przy braku okresu 
kwalifikacyjnego wymaganego przez pkt 7 obwieszczenia 51/07 to kwestia w pierwszej 
kolejności dla rządu Malty, a następnie ewentualnie dla maltańskich sądów.

Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, jakie Komisja 
zainicjowała przeciw Malcie w związku z niewłaściwą transpozycją dyrektywy, nie odnosi się 
do podjętych w grudniu 2007 r. działań mających na celu przekształcenie umów na czas 
określony w sektorze publicznym w umowy na czas nieokreślony. A zatem jest mało 
prawdopodobne, by wynik przedmiotowego postępowania mógł mieć wpływ na zarzut 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 43.
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składającego petycję dotyczący dyskryminacji przy przeprowadzaniu tych działań.

Wnioski

W przedmiotowej petycji nie poruszono żadnych dodatkowych kwestii związanych ze 
zgodnością z dyrektywą 1999/70/WE dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy na 
czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych 
i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz 
Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC). Aktualne postępowanie Komisji 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Malcie, które 
dotyczy transpozycji rzeczonej dyrektywy, pozostaje otwarte, jednak nie przedstawiono 
żadnego dowodu na to, że w omawianym przypadku rząd Malty postępuje niezgodnie 
z prawem wspólnotowym.


