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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0460/2005, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Eleni Dimakopoulou
un kam pievienoti 2 paraksti par Padomes Direktīvas 1999/70/EK par UNICE, CEEP un 
EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku noteikumu neizpildi Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Grieķija joprojām nerīkojas saskaņā ar minēto direktīvu, 
it īpaši norādot uz Grieķijas jaunajiem tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem darba līgums uz 
noteiktu laiku var kļūt par līgumu uz nenoteiktu laiku tikai tad, ja pirms tā stāšanās spēkā 
darba ņēmēji, izņemot praktikantus un mācekļus, ir nostrādājuši pie viena darba devēja ne 
mazāk kā 24 mēnešus. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai 
nodrošinātu minētās direktīvas noteikumu tūlītēju izpildi Grieķijā, kā arī to, lai Grieķijas 
pilsoņi, kuri strādā saskaņā ar darba līgumiem uz noteiktu laiku, saņemtu vienlīdzīgu 
attieksmi un līguma nosacījumus, kādus viņiem ir tiesības saņemt saskaņā ar ES tiesību 
aktiem.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 22. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, saņemta 2006. gada 28. martā.

I. Pamatojums

Lūgumrakstā iekļauti trīs atsevišķi iesniegumi – Eleni Dimakoupouli, Dionisia Nikolopoulou
un Evaggelia Karamerou iesniegums.

Lūgumraksta iesniedzējas apgalvo, ka viņas strādājušas saskaņā ar vairākiem darba līgumiem 
uz noteiktu laiku, kurus mācību nolūkos citu pēc cita noslēdza ,,Epaggelmatiki Katartisi”
(arodmācības uzņēmums) īpaša nodaļa. Šis uzņēmums ir valsts uzņēmums saskaņā ar 
privāttiesību aktiem, kuru nodibinājusi Grieķijas Darbaspēka nodarbinātības organizācija 
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(OAED) ar mērķi apmācīt bezdarbniekus. Lūgumraksta iesniedzējas uzskata, ka viņas 
strādājušas saskaņā ar šiem līgumiem nevis kā praktikantes, bet gan kā pastāvīgas darba 
ņēmējas, un ka viņas ir izpildījušas Grieķijas valsts sektora noteiktās un pastāvīgās 
vajadzības. Lūgumraksta iesniedzējas sūdzas, ka viņu darba līgumus uz noteiktu laiku nav 
iespējams pārvērst par līgumiem uz nenoteiktu laiku saskaņā ar Grieķijas prezidenta dekrētu 
164/2004, jo mācību līgumi ir izslēgti no šī dekrēta darbības jomas.

Tādējādi lūgumraksta iesniedzējas uzskata, ka uz viņām attiecas īpašs aspekts, transponējot 
Grieķijas valsts sektorā Direktīvu 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto 
pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku. It īpaši lūgumraksta iesniedzējas norāda uz 
attiecīgā transponēšanas instrumenta – Grieķijas prezidenta dekrēta 164/2004 –
nepiemērošanu mācību līgumiem.

II. Sūdzības

Kopsavilkumā lūgumraksta iesniedzējas saka:

Nepiemērojot prezidenta dekrētu 164/2004 mācību līgumiem, nav ņemts vērā tas, ka 
apmācību programmas izmanto kā līdzekli valsts dienestu lētai un vienkāršai apgādei ar zemu 
apmaksātu personālu, un ka nepiemērošanu nevar izmantot, lai izslēgtu apmācību līgumus, 
kuri patiesībā izpilda darba devēja noteiktās un pastāvīgās vajadzības.

Pieņemot prezidenta dekrētu 164/2004, netika ņemts vērā Grieķijas Ekonomikas un sociālās 
komitejas atzinums par īpašo stāvokli, kādā atrodas darba ņēmēji, kuri strādā saskaņā ar 
mācību līgumiem.

Prezidenta dekrēta 164/2004 pieņemšana ir pazeminājusi tiesiskās aizsardzības līmeni, kāds ir 
darba ņēmējiem uz noteiktu laiku.

III. Komisijas komentāri

Atbilstīgie direktīvas noteikumi

Saskaņā ar Direktīvai 1999/70/EK pievienotā pamatnolīguma 2.2 klauzulu Dalībvalstis pēc 
apspriedes ar sociālajiem partneriem var paredzēt, ka šo nolīgumu nepiemēro:

(a) sākuma profesionālās sagatavošanas attiecībām un mācekļu programmām;

(b) darba līgumiem un attiecībām, kuras noslēgtas saskaņā ar īpašu valsts vai valsts atbalstītu 
mācību, profesionālās integrēšanas un pārkvalifikācijas programmu.

Saskaņā ar direktīvai pievienotā pamatnolīguma 8.3 klauzulu šā nolīguma ieviešana nerada 
tiesisku pamatu, lai pazeminātu darba ņēmēju vispārējo aizsardzības līmeni šā nolīguma jomā.

Par sūdzībām

Kā norādīts sūdzībās, transponējot Direktīvu 1999/70/EK ar prezidenta dekrētu 164/2004, 
Grieķija ir izmantojusi iespēju izslēgt dažus mācību līgumus. Pirms dekrēta pieņemšanas 
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notika apspriedes ar Grieķijas Ekonomikas un sociālo komiteju. Grieķijas Prezidenta dekrēta 
teksts par nepiemērošanu ir tuvs pamatnolīguma 2.2 klauzulas redakcijai. Pamatojoties uz to 
Komisija neuzskata, ka izņēmums attiecībā uz mācību līgumiem prezidenta dekrētā 164/2004 
neatbilst Direktīvai 1999/70/EK.

Otrs jautājums ir šī izņēmuma praktiskais pielietojums valsts līmenī. Pats par sevi saprotams, 
ka nevar pieņemt, ka izņēmumu izmantotu kā līdzekli, kā izvairīties no to noteikta laika darba 
ņēmēju aizsardzības, kuru līgumi nav mācību līgumi. Tomēr valsts likumu praktiskais 
pielietojums pirmkārt ir jautājums, ar kuru jānodarbojas kompetentajām valsts iestādēm un 
tiesām, pamatojoties uz faktu un apstākļu izvērtējumu katrā atsevišķā gadījumā. Tātad 
Komisijai būtu iemesls iejaukties šajā lietā tikai vispārējas administratīvas pretlikumīgas 
prakses gadījumā. Informācija, kas pieejama Komisijai, pamatojoties uz šo lūgumrakstu un 
citiem avotiem, liedz Komisijai uzskatīt, ka šeit ir saskatāma vispārēja administratīva 
pretlikumīga prakse.

Nobeigumā, runājot par sūdzību pēdējo punktu, ne šis lūgumraksts, ne citi avoti nedod 
Komisijai skaidras norādes, ka dekrēta 164/2004 pieņemšana ir pazeminājusi vispārējo 
aizsardzības līmeni, kas noteikts darba ņēmējiem saskaņā ar direktīvai pievienotā 
pamatnolīguma 8.3 klauzulu. Sūdzībās nav norādīti precīzi apstākļi tajā izteikto argumentu 
pamatošanai, un tādējādi nav iespējams papildu komentēt sūdzības no šī viedokļa.

IV. Secinājumi

Komisija neuzskata, ka šis lūgumraksts maina tās vērtējumu par Direktīvas 1999/70/EK 
transponēšanu Grieķijā un tādēļ ierosina šo lūgumrakstu slēgt.

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

Attiecas arī uz lūgumrakstu Nr. 930/2002, lūgumrakstu Nr. 233/2003, lūgumrakstu 
Nr. 336/2003, lūgumrakstu Nr. 0669/2003, lūgumrakstu Nr. 296/2004, lūgumrakstu 
Nr. 356/2004, lūgumrakstu Nr. 665/2005.

2006. gada 4. jūlijā Eiropas Kopienu Tiesa pieņēma lēmumu lietā C-212/4 Adeneler, kur 
Grieķijas tiesa uzdeva jautājumus par Direktīvas 1999/70/EK interpretāciju un ietekmi, ņemot 
vērā prezidenta dekrēta 81/2003 atsevišķus noteikumus. Tiesa atzina, ka ir sarežģījumi ar 
dažiem šī dekrēta noteikumiem. Šos sarežģījumus jau agrāk atzina arī Komisija, un 
2004. gadā Komisija atbilstīgi informēja Grieķijas iestādes. Dekrēta 81/2003 strīdīgie 
noteikumi tika grozīti ar prezidenta dekrētiem 164/2004 un 180/204. Jāpiebilst, ka Adeneler
lietā Eiropas Kopienu Tiesas lēmums apstiprināja arī Komisijas viedokli, kuru tā vairākos 
gadījumos izteikusi Lūgumrakstu komitejai – Direktīvā 1999/70/EK prasīts, lai dalībvalstis 
īsteno pasākumus, ar kuriem novērš secīgi noslēgtu līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, tomēr 
tajā nav prasīts, lai līgumi uz noteiktu laiku tiktu pārvērsti par līgumiem uz nenoteiktu laiku, 
kamēr pastāv citi efektīvi pasākumi ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai.

Komisija uzskata, ka šādi pasākumi ir ieviesti , pieņemot prezidenta dekrētus 164/2004 un 
180/2004. Tādējādi tagad ir slēgtas visas sūdzības, kas iesniegtas Komisijai saistībā ar 
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prezidenta dekrētiem 81/2003 (2003. gada 2.aprīlis), 164/2004 (2004. gada 19. jūlijs) un 
180/2004 (2004. gada 23. augusts), ar kuriem Grieķijā transponē Direktīvu 1999/70/EK par 
noteikta laika darba līgumiem.

Papildus jau teiktajam jāmin divi apstākļi, kas saistīti ar to Grieķijas tiesību aktu praktisko 
piemērošanu un īstenošanu, ar kuriem transponē Direktīvu 1999/70/EK.

1) Pēc sūdzību slēgšanas Komisija ir saņēmusi informāciju par jaunākajiem notikumiem 
Grieķijā, kas liecina, ka daudzos gadījumos vispārējās tiesas ir nolēmušas, ka uz noteiktu 
laiku noslēgti darba līgumi valsts sektorā ir jāpārvērš par līgumiem uz nenoteiktu laiku, bet 
pārvaldes un uzraudzības iestādes atteikušās izpildīt šos lēmumus. No vienas puses, iestāžu 
atteikums atzīt, ka līgumi uz noteiktu laiku ir jāpārvērš par līgumiem uz nenoteiktu laiku, 
pats par sevi ne vienmēr liecina par to, ka Grieķijas iestādes nepareizi īsteno minēto 
direktīvu. No otras puses, ja vispārējās tiesas ir atzinušas, ka vienīgais efektīvi 
izmantojamais līdzeklis ir pārvērst līgumus uz noteiktu laiku par līgumiem uz nenoteiktu 
laiku, tad atteikums pildīt šos lēmumus varētu radīt problēmas ar Direktīvas 1999/70/EK 
piemērošanu, jo šie lēmumi attiecas uz šajā direktīvā minētajiem gadījumiem.

2) Ir vēl viens vairāk vispārēja rakstura jautājums, kas skar īpašus tiesību aktus par 
starpposma pasākumu īstenošanu pret valsts un plašāku sabiedrisko sektoru saistībā ar, 
piemēram, noteikta laika līgumu pārvēršanu par līgumiem uz nenoteiktu laiku. Tas attiecas 
uz lūgumrakstā 455/2005 skartajiem jautājumiem.

Komisija turpina pārbaudīt minētās lietas un šim nolūkam ir lūgusi Grieķijas iestādēm sniegt 
papildu informāciju. Šāda pārbaude ļaus Komisijai novērtēt Grieķijas iestāžu ieviesto sistēmu, 
lai nodrošinātu to valsts tiesību aktu piemērošanu un īstenošanu, ar kuriem transponē 
Direktīvu 1999/70/EK.


