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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007.

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0233/2003, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Christos 
Polyzogopoulos Grieķijas Vispārējās strādnieku konfederācijas (GSEE) vārdā un 
persona, kura lūgumrakstu parakstīja kopā ar viņu, par to, ka Grieķija neievēro 
1999. gada 28. jūnija Padomes Direktīvu Nr. 1999/70/EK par Eiropas Arodbiedrību 
konfederācijas (ETUC), Eiropas Rūpniecības un darba devēju konfederācijas (UNICE) 
un Uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu un vispārējās ekonomiskās intereses uzņēmumu 
Eiropas centra (CEEP) noslēgto pamatlīgumu par darbu uz noteiktu laiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Grieķijas Vispārējās strādnieku konfederācijas (GSEE) 
priekšsēdētājs, norāda, ka Grieķija nav vēl pieņēmusi nepieciešamos tiesību un 
administratīvos aktus, lai īstenotu iepriekš minēto direktīvu, neraugoties uz to, ka termiņš 
kopā ar 12 mēnešu pagarinājumu, kas ar Grieķiju bija saskaņots, ņemot vērā tās īpašos 
sarežģījumus, beidzās 2002. gada 10. jūlijā. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
rīkoties, lai nodrošinātu direktīvas īstenošanu Grieķijā, kā arī lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi un pieņemamus darba līgumus pagaidu darba ņēmējiem Grieķijā.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2003. gada 17. oktobrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, saņemta 2004. gada 14. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs ir sūdzējies par to, ka lūgumraksta iesniegšanas laikā Grieķija nav 
transponējusi Direktīvu Nr. 99/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatlīgumu par 
darbu uz noteiktu laiku1. Šī direktīva Grieķijā bija jātransponē līdz 2002. gada 10. jūlijam.

  
1 OV L 175, 10.7.1999., 175. lpp.
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Grieķija transponēšanu nebija veikusi laikā, un tādēļ Komisija sagatavoja pārkāpumu 
procedūru. Pēc tam Grieķija direktīvu tomēr transponēja ar prezidenta dekrētu, kas stājās 
spēkā 2003. gada 2. aprīlī. Pašreiz Komisija izvērtē transponēšanas pasākumus.

4. Komisijas papildu atbilde, saņemta 2004. gada 7. decembrī.

Pirmais direktīvas īstenošanas tiesību akts Grieķijā, kas stājās spēkā 2003. gada 2. aprīlī, 
neparedzēja pietiekamus pasākumus, lai novērstu nelikumības attiecībā uz nākamajiem 
līgumiem uz noteiktu laiku. Grieķija 2004. gada 19. jūlijā izdeva jaunu dekrētu, kas izmainīja 
situāciju valsts sektorā. Neskaitot atsevišķu līgumu uz noteiktu laiku pārveidošanu par 
pastāvīgām amata vietām, parasti līgumus uz noteiktu laiku, kuru termiņš pārsniedz 
maksimālo, pasludina par spēkā neesošiem, izmaksājot kompensāciju darba ņēmējiem un 
piemērojot sankcijas darba devējiem. 

Jaunā dekrēta noteikumi par nākamajiem līgumiem uz noteiktu laiku šķiet atbilstoši direktīvai 
par darbu uz noteiktu laiku. Tomēr situācija ir jāuzlabo ne tikai valsts, bet arī privātajā 
sektorā. Komisijas dienesti ir pieprasījuši informāciju par Grieķijā paredzētajiem 
likumdošanas pasākumiem.

Tiklīdz Grieķija paziņos Komisijai par jebkādiem direktīvas īstenošanas papildu tiesību 
aktiem, mēs pilnībā izvērtēsim tās atbilstību Kopienas tiesību aktiem un, iespējams, 
pieņemsim attiecīgajā gadījumā nepieciešamos pasākumus.

5. Komisijas papildu atbilde, saņemta 2006. gada 28. martā.

Direktīva Nr. 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku Grieķijā bija jātransponē līdz 
2002. gada 10. jūlijam. Pēc tam Grieķija paziņoja Komisijai, ka direktīva ir transponēta ar 
trim prezidenta dekrētiem: 2003. gada 2. aprīļa Dekrētu Nr. 81/2003, 2004. gada 19. jūlija 
Dekrētu Nr. 164/2004 un ar 2004. gada 23. augusta Dekrētu Nr. 180/2004. Pa šo laiku 
Komisija ir saņēmusi vairākas vēstules un sūdzības, un Eiropas Parlaments ir saņēmis 
vairākus lūgumrakstus, kuros paustas dažādas sūdzības par direktīvas transponēšanu Grieķijā.

Pēc rūpīgas iepriekš minēto prezidenta dekrētu izpētes Komisija nolēma neuzsākt pārkāpuma 
procedūru pret Grieķiju par Direktīvas Nr. 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku 
netransponēšanu. Ir jāpiebilst, ka pirms jebkuras sūdzības izskatīšanas izbeigšanas katram 
sūdzības iesniedzējam tiek dota iespēja izteikt savu viedokli. 

6. Komisijas papildu atbilde, saņemta 2007. gada 28. februārī.

Attiecībā uz lūgumrakstiem Nr. 930/2002, Nr. 233/2003, Nr. 336/2003, Nr. 669/2003, 
Nr. 296/2004, Nr. 356/2004, Nr. 460/2005 un Nr. 665/2005.

Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 4. jūlijā paziņoja spriedumu lietā Nr. C-212/04 Adeneler, 
kurā Grieķijas tiesa uzdeva jautājumus par Direktīvas Nr. 1999/70/EK interpretāciju un 
darbību, ņemot vērā atsevišķus prezidenta Dekrēta Nr. 81/2003 noteikumus. Tiesa konstatēja, 
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ka problēmas ir saistībā ar atsevišķiem dekrēta noteikumiem. Šīs problēmas jau agrāk bija 
konstatējusi Komisija, kas par to 2004. gadā attiecīgi informēja Grieķijas iestādes. Pretrunīgie 
noteikumi Dekrētā Nr. 81/2003 tika grozīti ar prezidenta Dekrētiem Nr. 164/2004 un 
Nr. 180/2004. Ir jāpiebilst, ka Eiropas Kopienu Tiesa Adeneler lietas spriedumā arī 
apstiprināja Komisijas nostāju vairākos jautājumos, pirms to izdarīja Lūgumrakstu komiteja: 
Direktīva Nr. 1999/70/EK prasa dalībvalstīm īstenot pasākumus, lai novērstu pārkāpumus 
nākamajos līgumos, bet tā neprasa līgumu uz noteiktu laiku pārveidošanu par līgumiem uz 
nenoteiktu laiku, ja tiek īstenoti citi efektīvi pasākumi pārkāpumu novēršanai. 

Komisija uzskata, ka šādi pasākumi tiek īstenoti ar prezidenta Dekrētiem Nr. 164/2004 un 
Nr. 180/2004. Tādējādi visas Komisijai iesniegtās atbilstošās sūdzības par Direktīvas 
Nr. 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku transponēšanu ar trim prezidenta dekrētiem: 
2003. gada 2. aprīļa Dekrētu Nr. 81/2003, 2004. gada 19. jūlija Dekrētu Nr. 164/2004 un ar 
2004. gada 23. augusta Dekrētu Nr. 180/2004 ir izbeigtas. 

Turklāt ir jāpiemin divi šādi faktori, kas attiecas uz Direktīvas Nr. 1999/70/EK 
transponēšanas Grieķijas tiesību aktos praktisko piemērošanu un ieviešanu: 

1) Pēc sūdzību izskatīšanas izbeigšanas Komisija ir saņēmusi informāciju par pēdējiem 
notikumiem Grieķijā, kas norāda uz to, ka vispārējās tiesas, izskatot vairākas lietas, ir 
nolēmušas, ka valsts sektorā līgumi uz noteiktu laiku ir jāpārveido par līgumiem uz 
nenoteiktu laiku, bet pārvaldes un revīzijas iestādes šos lēmumus ir atteikušās izpildīt. No 
vienas puses, faktu, ka iestādes atsaka piekrist līgumu uz noteiktu laiku pārveidošanai par 
līgumiem uz nenoteiktu laiku, nav noteikti jāuzskata par direktīvas nepareizu īstenošanu, 
ko pieļauj Grieķijas iestādes. No otras puses, ja vispārējās tiesas ir atzinušas, ka vienīgais 
efektīvais jautājuma atrisināšanas veids ir līgumu uz noteiktu laiku pārveidošana par 
līgumiem uz nenoteiktu laiku, tad atteikums izpildīt šos tiesas lēmumus var izraisīt 
problēmas attiecībā uz Direktīvas Nr. 1999/70/EK īstenošanu, ciktāl šie lēmumi attiecas uz 
lietām, kas atrodas šīs direktīvas darbības jomā. 

2) Ir arī vēl plašāks jautājums par īpašajiem tiesību aktiem attiecībā uz pagaidu pasākumu 
īstenošanu pret valsti un valsts sektoru, piemēram, attiecībā uz līgumu uz noteiktu laiku 
pārveidošanu. Tas attiecas uz lūgumrakstā Nr. 455/2005 aplūkotajām problēmām. 

Komisija veic iepriekš minēto jautājumu turpmāko izpēti un tādēļ ir Grieķijas iestādēm lūgusi 
sniegt papildu informāciju. Šī izpēte dos Komisijai iespēju izvērtēt Grieķijas iestāžu izveidoto 
valsts tiesību aktu piemērošanas un īstenošanas sistēmu Direktīvas Nr. 1999/70/EK 
transponēšanai. 
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