
CM\657362LV.doc PE 372.079

LV  Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr.0665/2005, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Anastasia Petala, par 
to, ka Grieķija nav atbilstoši transponējusi Padomes Direktīvu 1999/70/EK par UNICE, 
CEEP un ETUC noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja izsaka bažas par Grieķijas nespēju laikā izpildīt iepriekš minēto 
direktīvu, it īpaši pēc nesen Grieķijā pieņemtajiem tiesību aktiem, ar kuriem saskaņā nosaka,
ka uz noteiktu laiku slēgtus darba līgumus var pārveidot par darba līgumiem, kas slēgti uz
nenoteiktu laiku, tiem darba ņēmējiem, kas, likumam stājoties spēkā, nostrādājuši 24 mēnešus 
pie viena un tā paša darba devēja. Lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu 
nekavējoties nodrošināt šīs direktīvas ievērošanu Grieķijā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi tiem darba ņēmējiem Grieķijā, ar kuriem noslēgti noteikta laika darba līgumi, un 
noslēgtu tādus darba līgumus, kādus viņiem garantē ES tiesību akti.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 15. novembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Pamatojums un sūdzība 

Lūgumraksta iesniedzēja strādājusi Grieķijas publiskajā sektorā no 1999. gada 15. janvāra līdz 
2004. gada 31. decembrim par kādas organizācijas apkopēju, noslēdzot vairākus secīgus 
līgumus uz gadu. No 2004. gada 2. februāra līdz 2004. gada 31. decembrim strādājusi par šīs 
organizācijas kurjeri. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņa izpildīja nemainīgas un 
pastāvīgas organizācijas prasības, un viņas darbu jau pašā sākumā varēja raksturot kā tādu 
darbu, par kuru ar darba ņēmēju noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku. 

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Direktīvas 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku 
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transponēšanu Grieķijā un sūdzas, ka nav iespējams viņas uz noteiktu laiku noslēgtos darba 
līgumus pārveidot par darba līgumiem, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku, saskaņā ar prezidenta 
Dekrēta 164/2004 noteikumiem un ka direktīvas novēlotās transponēšanas Grieķijā dēļ viņa 
zaudēja darbu un tiesības uz apdrošināšanu, kā arī tika pazemināts Direktīvā 1999/70/EK 
ieviestais pastāvošais darba ņēmēju aizsardzības līmenis. 

Komisijas komentāri 

Pamatnolīguma 5. klauzula, kas ietverta pielikumā Padomes Direktīvai 1999/70/EK par darbu 
uz noteiktu laiku, paredz dalībvalstīm pieņemt noteikumus, lai novērstu ļaunprātīgu rīcību 
saistībā ar secīgu darba līgumu, kas slēgti uz noteiktu laiku, piemērošanu. Viens veids, kā 
novērst šādu ļaunprātīgu rīcību, ir ieviest noteikumus par darba līgumu, kas slēgti uz noteiktu 
laiku, pārveidošanu par darba līgumiem, kas slēgti uz nenoteiktu laiku. Tomēr direktīva 
neparedz uz noteiktu laiku slēgtu darba līgumu pārveidošanu par darba līgumiem, kas slēgti
uz nenoteiktu laiku, jo ir citi veidi, kā novērst ļaunprātīgu rīcību. Komisija daudzos gadījumos 
paziņojusi, ka tā nav nesaderība ar direktīvu, ja uz noteiktu laiku slēgtus darba līgumus nav 
iespējams pārveidot par darba līgumiem, kas slēgti uz nenoteiktu laiku Grieķijas publiskajā 
sektorā.

Saskaņā ar Pamatnolīguma 8. klauzulas 3. punktu, kas ietverts pielikumā direktīvai, šā 
nolīguma ieviešana nerada tiesisku pamatu tam, lai pazeminātu darba ņēmēju vispārējo 
aizsardzības līmeni nolīguma jomā. Komisija nav saņēmusi skaidras norādes ne ar šo 
lūgumrakstu, ne kādā citā veidā, ka Dekrēta Nr. 164/2004 pieņemšana būtu pazeminājusi 
darba ņēmēju vispārējo aizsardzības līmeni direktīvai pievienotā Pamatnolīguma 8. klauzulas 
3. punkta izpratnē. 

Secinājumi

Komisija neuzskata, ka šis lūgumraksts maina tās novērtējumu par Direktīvas 1999/70/EK 
transponēšanu Grieķijā un tādēļ ierosina šī lūgumraksta izskatīšanu izbeigt.

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

Par 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 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 
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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 transponēšanu 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.


