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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0356/2004, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Dimitrios 
Papadinas ,par iespējamu ļaunprātīgu rīcību saistībā ar darba līgumu, kas slēgti uz 
noteiktu laiku, piemērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstiprina, ka pēc 2002. gada pašvaldību vēlēšanām Verijas vietējā 
pašvaldība pārtrauca uz noteiktu laiku slēgtos darba līgumus ar 115 pašvaldības darbiniekiem, 
tostarp lūgumraksta iesniedzēju. Viņš apgalvo, ka darbā pieņemšanai un atbrīvošanai nereti ir 
politiska motivācija un ka Grieķijas iestādes pārkāpj ES tiesību aktus par darba līgumiem, kas 
slēgti uz noteiktu laiku, īpaši attiecībā uz darbinieku sociālo pamattiesību aizsardzību. 

2. Pieņemamība 

Paziņots par pieņemamu 2004. gada 19. oktobrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību par to, ka pēc 2002. gada pašvaldību vēlēšanām 
Verijas pašvaldība pārtrauca uz noteiktu laiku slēgtos darba līgumus ar 115 darbiniekiem, 
tostarp lūgumraksta iesniedzēju, neraugoties uz to, ka viņi bija veikuši pastāvīgus un aktuālus
pienākumus pašvaldībā. Šobrīd ir izsludinātas vakances uz šiem amatiem.

Saskaņā ar Direktīvu 1999/70/EK par Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC), Eiropas 
profesionālo un darba devēju apvienību savienības (UNICE) un Uzņēmumu ar valsts kapitāla 
daļu Eiropas centra (CEEP) noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku dalībvalstīm,
lai novērstu ļaunprātīgu rīcību, kas rodas, piemērojot uz noteiktu laiku slēgtus darba līgumus, 
ir jānosaka vismaz viens no šādiem pasākumiem: 

1) objektīvi iemesli, kas pamato secīgu uz noteiktu laiku slēgtu darba līgumu piemērošanu;

2) secīgu uz noteiktu laiku slēgtu darba līgumu kopējais maksimālais ilgums;
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3) maksimālais uz noteiktu laiku slēgtu darba līgumu atjaunojumu skaits.

Dalībvalstis pašas nosaka, ko uzskata par ,,secīgiem” līgumiem, kā arī vajadzības gadījumā 
nosaka, kādos apstākļos uz noteiktu laiku slēgtus līgumus uzskata par līgumiem, kas slēgti uz 
nenoteiktu laiku. Tādējādi šī direktīva neparedz pienākumu pārveidot uz noteiktu laiku slēgtus 
darba līgumus par līgumiem, kas slēgti uz nenoteiktu laiku. Prasība ir par to, ka dalībvalstī 
noteiktajiem pasākumiem ir jābūt pietiekami efektīviem, lai novērstu ļaunprātīgu rīcību 
saistībā ar secīgu uz noteiktu laiku slēgtu darba līgumu piemērošanu.

Direktīva neparedz, ka darbiniekiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku, ir tiesības saņemt 
darba līgumus uz nenoteiktu laiku; tajā arī nav noteikumu attiecībā uz darbā pieņemšanu vai 
atbrīvošanu no darba.

Pirmie Grieķijā ieviestie tiesību akti, kas stājās spēkā 2003. gada 2. aprīlī, nebija apmierinoši
attiecībā uz pasākumiem, kuriem būtu jānovērš ļaunprātīga rīcība saistībā ar secīgu uz 
noteiktu laiku slēgtu darba līgumu piemērošanu. Tomēr 2004. gada 19. jūlijā Grieķijā izdeva 
jaunu dekrētu, kas izmainīja situāciju valsts sektorā. Nemaz jau nerunājot par dažu uz noteiktu 
laiku slēgtu darba līgumu pārveidošanu par līgumiem, kas slēgti uz nenoteiktu laiku,
vispārējais noteikums paredz, ka uz noteiktu laiku slēgtus darba līgumus, kuru termiņš 
pārsniedz maksimālo pieļaujamo ilgumu, paziņo par spēkā neesošiem un anulē kompensāciju 
darbiniekiem, kā arī nosaka sankcijas darba devējiem.

Tādējādi liekas, ka valsts sektorā piemērojamais dekrēts šobrīd ir saskaņā ar direktīvu. 

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

Direktīva 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku bija jātransponē Grieķijas tiesību aktos līdz 
2002. gada 10. jūlijam. Kopš tā laika Grieķija ir ziņojusi Komisijai, ka direktīva ir transponēta
trijos prezidenta dekrētos, proti, 2003. gada 2. aprīļa dekrētā Nr. 81/2003, 2004. gada 
19. jūlija dekrētā Nr. 164/2004 un 2004. gada 23. augusta dekrētā Nr. 180/2004. Līdz šim 
Komisija ir saņēmusi vairākas vēstules un sūdzības, un Eiropas Parlaments ir saņēmis 
vairākus lūgumrakstus, un tajos visos ir dažādas sūdzības par direktīvas transponēšanu
Grieķijas tiesību aktos.

Pēc rūpīgas iepriekš minēto prezidenta dekrētu analīzes Komisija neparedz sākt pienākumu 
neizpildes procedūru pret Grieķiju par to, ka tā netransponēja savos tiesību aktos Direktīvu
1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku. Jāpiebilst, ka pirms visu lietu izbeigšanas sūdzību 
iesniedzējiem tiks dota iespēja iesniegt savus viedokļus. 

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

Attiecībā arī uz lūgumrakstu Nr. 930/2002, lūgumrakstu Nr. 233/2003, lūgumrakstu 
Nr. 336/2003, lūgumrakstu Nr. 0669/2003, lūgumrakstu Nr. 296/2004, lūgumrakstu 
Nr.460/2005, un lūgumrakstu Nr. 665/2005
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Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 4. jūlijā pieņēma nolēmumu lietā C-212/04 Adeneler, kurā 
Grieķijas Tiesa bija uzdevusi jautājumus par Direktīvas 1999/70/EK skaidrojumu un ietekmi, 
ņemot vērā prezidenta dekrēta Nr. 81/2003 atsevišķus noteikumus. Tiesa atklāja problēmas 
attiecībā uz dažiem šajā dekrētā minētajiem noteikumiem. Šīs problēmas agrāk bija 
konstatējusi arī Komisija un 2004. gadā informējusi Grieķijas iestādes. Dekrēta Nr. 81/2003 
pretrunīgos noteikumus grozīja ar prezidenta dekrētiem Nr. 164/2004 un Nr. 180/2004. 
Jāpiebilst, ka Eiropas Kopienu Tiesa Adeneler nolēmumā arī apstiprināja Komisijas nostāju 
vairākos jautājumos pret Lūgumrakstu komiteju: Direktīva 1999/70/EK paredz, ka 
dalībvalstīs ievieš pasākumus, lai novērstu ļaunprātīgu rīcību saistībā ar secīgu darba līgumu 
piemērošanu, tomēr tā neparedz, ka uz noteiktu laiku slēgti darba līgumi ir jāpārveido par 
darba līgumiem, kas slēgti uz nenoteiktu laiku, ja spēkā ir citi pasākumi ļaunprātīgas rīcības
novēršanai. 

Komisija uzskata, ka šādi pasākumi ir ieviesti ar prezidenta dekrētiem Nr. 164/2004 un 
Nr. 180/2004. Tādējādi visas ar šo jautājumu saistītās sūdzības, kas nonākušas Komisijas 
rīcībā attiecībā uz Direktīvas 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku transpozīciju Grieķijā 
trijos prezidenta dekrētos – 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, ir izbeigtas.

Turklāt jāmin divi aspekti saistībā ar Grieķijas tiesību aktos transponētās Direktīvas 
1999/70/EK praktisko piemērošanu un stāšanos spēkā.

1) Pēc lietu izbeigšanas Komisija ir saņēmusi informāciju par jaunākajiem notikumiem 
Grieķijā, kas liecina, ka vispārējās tiesas daudzos gadījumos ir lēmušas, ka uz noteiktu 
laiku slēgtie darba līgumi valsts sektorā būtu jāpārveido par darba līgumiem, kas slēgti uz 
nenoteiktu laiku, tomēr administratīvās un audita iestādes ir atteikušās izpildīt šos 
lēmumus. No vienas puses, iestāžu atteikums pieņemt prasību par darba līgumu, kas slēgti 
uz noteiktu laiku, pārveidošanu par darba līgumiem, kas slēgti uz nenoteiktu laiku, pats par 
sevi nenozīmē, ka Grieķijas iestādes atbilstoši nepiemēro direktīvu. No otras puses, ja 
vispārējās tiesas uzskata, ka vienīgais pieejamais spēkā esošais līdzeklis ir uz noteiktu 
laiku slēgtu darba līgumu pārveidošana par darba līgumiem, kas slēgti uz nenoteiktu laiku, 
tad atteikums izpildīt šos lēmumus izvirzītu jautājumu par Direktīvas 1999/70/EK 
piemērošanu, ciktāl šie lēmumi skar gadījumus, kas minēti šajā direktīvā. 

2) Pastāv arī vispārēja rakstura, ar īpašiem tiesību aktiem saistīts jautājums attiecībā uz 
pagaidu pasākumu ieviešanu pret valsti un plašu sabiedrisko sektoru, piemēram, attiecībā 
uz noteiktu laiku slēgtu darba līgumu pārveidošanu. Tas attiecas uz jautājumiem, kas 
minēti lūgumrakstā Nr. 455/2005.

Komisija veic papildu pārbaudi saistībā ar iepriekš minētajiem jautājumiem un šajā nolūkā ir 
lūgusi Grieķijas iestādes sniegt papildu informāciju. Šāda pārbaude ļaus Komisijai novērtēt 
Grieķijas iestāžu ieviesto sistēmu, lai nodrošinātu valsts tiesību aktu, kuros transponēta
Direktīva 1999/70/EK, piemērošanu un ieviešanu.
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