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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0669/2003, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Dimitrios Gousidis
Maķedonijas Žurnālistu savienības, Thrace Daily Newspapers un viena līdzparakstītāja 
vārdā, par nosacījumiem attiecībā uz žurnālistu pieņemšanu darbā Grieķijas Valsts 
radio un televīzijā (ERT)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, iepriekš minētās savienības priekšsēdētājs, apgalvo, ka lielākā daļa 
ERT žurnālistu tiek pieņemti darbā, noslēdzot īslaicīgus pagaidu darba līgumus uz laiku no 
viena līdz trim mēnešiem tā vietā, lai slēgtu darba līgumus uz nenoteiktu laiku, kā tam 
vajadzētu būt šajā gadījumā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kopienas tiesību aktos 
noteiktās darba ņēmēja pamattiesības darba vietā un sociālās tiesības tiek pārkāptas, noslēdzot 
šādu līgumu ar darba devēju.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2003. gada 18. decembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2004. gada 25. augustā

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz žurnālistu sarežģīto situāciju valsts radiostaciju un 
televīzijas jomā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka daudzi izpilda pastāvīgās organizācijas 
vajadzības, bet tiek nodarbināti, noslēdzot pakalpojumu līgumu, kas nozīmē, ka viņiem 
nepienākas labumi vai citas tiesības, kuras tiek garantētas darba ņēmējiem. Citi strādā saskaņā 
ar darba līgumiem uz noteiktu laiku, kas nav ietverti tiesību aktos, kuri īsteno direktīvu par 
darbu uz noteiktu laiku.

Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto Pamatnolīgumu par darbu uz 
noteiktu laiku 1 neietver cilvēkus, kas noslēguši pakalpojuma līgumu. Vai nodarbinātie šādā 
situācijā jāuzskata par darbiniekiem, nevis pakalpojuma līguma slēdzējiem, ir jautājums, kuru 

  
1 OV L 175 10.7.1999, 88. lpp.
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jāadresē kompetentajām iestādēm. Direktīva arī nenosaka, kad ir atļauts nodarbināt 
darbinieku, noslēdzot līgumu par darbu uz noteiktu laiku, nevis darba līgumu uz nenoteiktu 
laiku. Šī lieta jāizskata iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 

Tomēr Direktīva 99/70/EK ievieš pienākumu dalībvalstīm novērst ļaunprātīgu izmantošanu, 
kas rodas, piemērojot darba līgumu uz noteiktu laiku tiesisko pārmantojamību. Tās var 
izvēlēties ieviest objektīvu pamatojumu, kas attaisno līgumu atjaunošanu, vai noteikt 
maksimālo līgumu ilgumu un līgumu atjaunojumu skaitu. 

Grieķijas dekrēts, kas ievieš direktīvu, paredz garu sarakstu ar objektīviem pamatojumiem 
beztermiņa darba līgumu uz noteiktu laiku slēgšanai. Audiovizuālā sektora gadījumā pastāv 
pieņēmums, ka objektīvi pamatojumi pastāv secīgiem līgumiem bez ierobežojuma. Komisija 
uzskata, ka Grieķijas dekrēts šai ziņā nav korekti un adekvāti transponējis direktīvu. Tādēļ 
Komisija paredz sākt pārkāpuma procedūru pret Grieķiju.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2005. gada 1. februārī

Direktīvas 1999/70/EK īstenošanu ievērojami uzlabojis Grieķijas prezidenta Dekrēts 
Nr. 164/2004, kas piemērojams publiskajā sektorā, un Dekrēts Nr. 180/2004, kas piemērojams 
privātajā sektorā. 

Diemžēl ir palikušas problēmas attiecībā uz privāto sektoru, it īpaši gaisa pārvadājumu un 
lidostu pakalpojumu sektoru, kur vēl joprojām, šķiet, ir iespējams noslēgt secīgus noteikta 
laika darba līgumus bez ierobežojumiem. Tādējādi Komisija paredz turpināt šīs lietas 
izskatīšanu.

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

Direktīva 1999/70/EK par noteiktu darba laiku Grieķijas tiesību aktos bija jātransponē līdz 
2002. gada 10. jūnijam. Tad Grieķija paziņoja Komisijai, ka direktīva tikusi transponēta ar trīs 
prezidenta dekrētiem – 2003. gada 2. aprīļa Dekrētu Nr. 81/2003, 2004. gada 19. jūlija 
Dekrētu Nr. 164/2004 un 2004. gada 23. augusta Dekrētu Nr. 180/2004. Komisija arī
saņēmusi daudz vēstuļu un sūdzību, un Eiropas Parlaments saņēmis vairākus lūgumrakstus, 
kur izklāstītas dažādas sūdzības par direktīvas transponēšanu Grieķijas tiesību aktos.

Pēc rūpīgas iepriekš minēto prezidenta dekrētu analīzes, Komisija neparedz uzsākt pārkāpuma 
procedūras pret Grieķiju. Turklāt, pirms tiks pabeigta jebkuras sūdzības izskatīšana,
individuālajiem sūdzību iesniedzējiem tiks dota iespēja iesniegt savus viedokļus. 

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

Attiecas uz Lūgumrakstiem Nr. 930/2002, Nr. 233/2003, Nr. 336/2003, Nr. 669/2003, 
Nr. 296/2004, Nr. 356/2004, Nr. 460/2005, Nr. 665/2005.

Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 4. jūlijā izdeva nolēmumu lietā C-212/04 Adeneler, kurā 
Grieķijas tiesa uzdeva jautājumus par Direktīvas 1999/70/EK interpretāciju un efektivitāti,
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ņemot vērā prezidenta Dekrēta Nr. 81/2003 dažus noteikumus. Tiesa atzina, ka pastāv 
problēmas ar dažiem šī dekrēta noteikumiem. Komisija arī identificēja šīs problēmas agrīnā 
stadijā un 2004. gadā attiecīgi informēja Grieķijas varasiestādes. Pretrunīgie Dekrēta 
Nr. 81/2003 noteikumi grozīti ar prezidenta Dekrētiem Nr. 164/2004 un Nr. 180/2004. 
Jāpiemin, ka Eiropas Kopienu Adeneler lietas spriedumā apstiprināja Komisijas nostāju pirms 
Lūgumrakstu komitejas dažos gadījumos: Direktīva 1999/70/EK prasa dalībvalstīm ieviest 
pasākumus, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, kas rodas piemērojot  uz noteiktu laiku 
slēgtu līgumu tiesisko pārmantojamību, bet tā neparedz, ka darba līgumi uz noteiktu laiku  
jāpārkvalificē darba līgumos uz nenoteiktu darba laiku, ja ir citi efektīvi līdzekļi, lai novērstu 
ļaunprātīgu izmantošanu. 

Komisija uzskata, ka šādus pasākumus ievieš prezidenta Dekrēts Nr. 164/2004 un 
Nr. 180/2004. Tāpēc, visas atbilstošās sūdzības, kuras tika iesniegtas Komisijai saistībā ar 
Direktīvas 1999/70/EK par līgumu uz noteiktu darba laiku transponēšanu Grieķijas 
likumdošanā ar trīs prezidenta dekrētiem 2003. gada 2. aprīļa Nr. 81/2003, 2004. gada 19. 
jūlija Nr. 164/2004 un 2004.gada 23.augusta Nr. 180/2004 dekrētiem, izskatīšana tika 
pabeigta. 

Turklāt, attiecībā uz Direktīvas 1999/70/EK praktisku piemērošanu un transponēšanu 
Grieķijas valsts likumdošanā, jāpiemin divi sekojoši elementi. 

1) Pēc sūdzību izskatīšanas slēgšanas, Komisija saņēma informāciju par nesenu notikumu 
attīstību Grieķijā, kas norāda, ka vispārējas tiesībsargājošās instances daudzos gadījumos 
lēmušas, ka līgumi par noteiktu darba laiku publiskajā sektorā jāpārkvalificē par darba 
līgumiem uz nenoteiktu laiku, bet izpildinstitūcijas un audita pārvaldes atsacījušās pildīt 
šos lēmumus. No otras puses, varasiestāžu atteikšanās pieņemt līgumu pārkvalificēšanu 
līgumiem uz noteiktu laiku par darba līgumiem uz nenoteiktu laiku, pats par sevi 
nenozīmē, ka Grieķijas varas iestādes nav korekti ieviesušas Direktīvu. Bet, vispārējās 
tiesībsargājošās iestādes atzinušas, ka vienīgais efektīvais pieejamais līdzeklis ir līgumu uz 
noteiktu darba laiku pārkvalificēt par darba līgumiem uz nenoteiktu laiku, atteikšanās 
izpildīt šos lēmumus paceltu jautājumu, attiecībā par Direktīvas 1999/70/EK piemērošanu 
ciktāl lēmumi attiecas uz gadījumiem, ko ietver direktīva. 

2) Pastāv arī daudz vispārēju jautājumu saistībā ar speciālajiem tiesību aktiem attiecībā uz 
pagaidu pasākumiem attiecībā pret valsts un plašāku publisko sektoru kā, piemēram, uz 
līgumu par noteiktu darba laiku pārkonvertēšanu. Saistībā ar  jautājumiem, kas adresēti 
lūgumrakstā Nr. 455/2005. 

Komisija turpina iepriekš minēto lietu tālāku izmeklēšanu, un tādēļ pieprasīja Grieķijas 
varasiestādēm tālāku informāciju. Šāda izmeklēšana ļaus Komisijai novērtēt sistēmu, ko 
ieviesušas Grieķijas varasiestādes, lai nodrošinātu valsts likumdošanas piemērošanu un 
izpildīšanu transponējot Direktīvu 1999/70/EK. 
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