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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0296/2004, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Irini Savvidou uz 
vietējo darba līgumu pamata nodarbināto darba ņēmēju Veria pašvaldības asociācijas 
(„Somatio Ergazomenon sta Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias”) vārdā un viena 
persona, kura lūgumrakstu parakstījusi kopā ar viņu, par varbūtējiem pārkāpumiem 
darbā pieņemšanas sistēmā saskaņā ar pagaidu līgumiem. 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir iepriekš minētās organizācijas priekšsēdētājs, apgalvo, ka 
pēc pašvaldību vēlēšanām 2002. gadā, Veria vietējās iestādes lauzušas pagaidu darba līgumus 
ar 115 vietējo iestāžu darbiniekiem. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka darbā pieņemšana 
un atlaišana no darba bieži vien notiek politisku iemeslu dēļ un ka Grieķijas iestādes pārkāpj 
ES tiesību aktus attiecībā uz pieņemšanu pagaidu darbā un jo īpaši noteikumus par darbinieku 
sociālo pamattiesību aizsardzību.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2004. gada 29. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, saņemta 2005. gada 17. martā.

Lūgumraksta iesniedzējs ir sūdzējies par to, ka Veroia pašvaldība pēc 36 mēnešus ilgušām 
nepārtrauktām darba attiecībām ir atlaidusi darbiniekus, kaut arī viņi ir izpildījuši pašvaldības, 
kā arī valsts uzņēmumu pastāvīgās un kārtējās prasības. Tādēļ prasītājs lūdz Eiropas 
Savienību un Grieķijas valsti panākt, lai bez kavēšanās tiktu īstenotas Kopienas direktīvas, 
kas reglamentē darba tiesiskās attiecības, lai darbiniekiem darba līgumi uz noteiktu laiku tiktu 
atzīti par līgumiem uz nenoteiktu laiku un lai šiem darbiniekiem nodrošinātu tādu pašu 
atalgojumu un darba laiku kā pašvaldības ierēdņiem.

Saskaņā ar Direktīvu Nr. 99/70/EK par Eiropas Rūpniecības un darba devēju 
konfederācijas (UNICE), Uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu un vispārējās ekonomiskās 
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intereses uzņēmumu Eiropas centra (CEEP) un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas 
(ETUC) noslēgto pamatlīgumu par darbu uz noteiktu laiku1 dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, 
lai novērstu pārkāpumus, kas izriet no secīgu līgumu slēgšanas uz noteiktu laiku. Tās var 
izvēlēties, vai līguma pagarināšanu pamatot ar objektīviem iemesliem, vai ieviest maksimālo 
kopējo ilgumu, vai arī maksimālo uz noteiktu laiku noslēgto līgumu vai darba tiesisko 
attiecību pagarināšanas reižu skaitu.

Atsevišķas dalībvalstis pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem nepieciešamības gadījumā 
noteica, kādos apstākļos uz noteiktu laiku noslēgtie līgumi ir jāuzskata par „secīgiem” 
līgumiem un kad tie jāuzskata par līgumiem, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku. Direktīva nedod 
darba ņēmējiem, kuru darba līgumi noslēgti uz laiku, tiesības slēgt līgumus uz nenoteiktu 
laiku. Tādēļ Grieķijai bija jāizlemj, vai uz laiku ar Veroia pašvaldību noslēgtos darba līgumus 
bija jāpārveido par pastāvīgām amata vietām, vai arī līguma darbībai jābeidzas, beidzoties 
līguma termiņam.

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. Tomēr 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. Grieķijas dekrēti īsteno arī Pamatnolīguma 4. klauzulu, ko nosaka 
direktīva, kas paredz, ka, ņemot vērā darba tiesiskās attiecības, pret darbiniekiem, kuriem ir 
darba līgums uz noteiktu laiku, ir jāizturas ne mazāk labvēlīgi kā pret līdzvērtīgu darbinieku, 
kurš pieņemts pastāvīgā darbā, ja vien atšķirīgā attieksme nav attaisnojama ar pamatotiem 
iemesliem.

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

Direktīvu 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. 

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

  
1 OV L 175, 10.7.1999., 43. lpp.



CM\657354LV.doc 3/3 PE 

 Ārējais tulkojums LV

Attiecībā arī uz lūgumrakstiem Nr. 930/2002, Nr. 233/2003, Nr. 336/2003, Nr. 0669/2003, 
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, 
ka ir problēmas saistībā ar atsevišķiem dekrēta noteikumiem. Šīs problēmas Komisija bija 
konstatējusi jau agrāk un attiecīgi informējusi Grieķijas iestādes 2004. gadā. 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 aplūkoto problēmu. 

Komisija veic iepriekš minēto jautājumu turpmāko izpēti un tādēļ Grieķijas iestādēm ir 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. 


