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Temats: Lūgumraksts Nr. 0959/2008, ko „Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras 
de Andalucía (USTEA)” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Jose Maria 
Campos Daroca, par Spānijas pārkāpumiem pret Padomes Direktīvu 1999/70/EK 
par EAK, UNICE un CEEP noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Spānijas autonomā Andalūzijas reģiona varas iestādes 
nepilda minētās direktīvas prasības. Lūgumraksta iesniedzējs reģionālo administrācijas iestāžu 
darbā saskata diskrimināciju paaugstināšanas iespējās pret tiem iestāžu darbiniekiem, kuru 
darba līgumi ir noslēgti uz noteiktu laiku. Atsaucoties uz Direktīvā minētajiem 
nediskriminēšanas principiem un pro rata temporis uz Eiropas Kopienu tiesas lēmumu lietā 
C-212/04 (Konstantinos Adeneler un citi pret Ellinikos Organismos Galaktos), lūgumraksta 
iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu iejaukties un nodrošināt, ka šajā lietā tiek nekavējoties 
piemērota Direktīva, kā rezultātā Andalūzijas reģionālās administrācijas darbiniekiem, kuru 
darba līgumi ir noslēgti uz noteiktu laiku, tiktu garantēta ES tiesību aktos paredzētā 
vienlīdzīgā attieksme.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Šī sūdzība no minētās arodbiedrības ir par diskrimināciju, kas ir novērota to Andalūzijas 
autonomā apgabala darbinieku paaugstināšanas iespējās, kuru darba līgumi ir noslēgti uz 
nenoteiktu laiku, bet daži no šiem darbiniekiem pirms tam ir strādājuši pie darba devējiem, 
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pamatojoties uz līgumiem, kas ir noslēgti uz noteiktu laiku. Lūgumrakstā ir izklāstīti 
Andalūzijas autonomā apgabala iekšējie noteikumi par iepriekšējās darba pieredzes 
ievērošanu, kā arī atšķirībām iespējās saņemt paaugstinājumu tiem darbiniekiem, kuri
pirms tam ir strādājuši saskaņā ar beztermiņa līgumiem un tiem, kuri ir strādājuši pie darba 
devēja tādu pašu laiku, tomēr daļu no šī laika pirms pastāvīga darba līguma noslēgšanas ir 
bijuši nodarbināti saskaņā ar līgumiem uz noteiktu laiku.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka atšķirības iepriekšējās darba pieredzes novērtējumā 
pastāv tikai Andalūzijas autonomajā apgabalā un nav novērojamas citos salīdzināmos 
autonomajos apgabalos un ka tas ir pretrunā ar prasībām, kas izklāstītas Padomes 
Direktīvā 1999/70/EK par EAK, UNICE un CEEP noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz 
noteiktu laiku.

USTEA jau iepriekš ir vērsusies pie Komitejas attiecībā uz minēto jautājumu tiešā veidā. 

Komisijas komentāri

Nediskriminācijas princips ir izklāstīts Padomes Direktīvas 1999/70/EK par EAK, UNICE
un CEEP noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku 4. panta 2. punktā un prasa, 
lai „darba nosacījumi, ko piemēro noteikta laika darba ņēmējiem, neskatoties uz to, ka ar 
viņiem slēgts līgums vai darba attiecības uz noteiktu termiņu, nav mazāk izdevīgi par tiem, 
ko piemēro salīdzināmiem pastāvīgajiem da rba  ņēmējiem, ja vien atšķirīgiem 
nosacījumiem nav objektīva pamata”. 

Šī noteikuma mērķis nav novērst diskrimināciju starp dažādu darbinieku grupām, kas 
strādā saskaņā ar beztermiņa līgumiem, t. i. — starp pastāvīgiem darbiniekiem, kas pirms 
tam ir strādājuši saskaņā ar līgumiem par darbu uz noteiktu laiku un pastāvīgiem 
darbiniekiem, kas ir bijuši pieņemti darbā uz nenoteiktu laiku. 

Šai direktīvai pievienotā pamatnolīguma 4. panta 4. punktā ir paredzēts, ka kvalifikācijas 
periodam, kas attiecas uz dažādiem nodarbinātības noteikumiem, ir jābūt vienādam gan 
pastāvīgiem darbiniekiem, gan darbiniekiem, kuri ir pieņemti darbā uz noteiktu laiku, 
izņemot gadījumus, kad atšķirīgus kvalifikācijas periodus nosaka objektīvi apstākļi. Tomēr 
šis noteikums attiecas uz darbiniekiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku tikai tajā laika 
posmā, kamēr viņi strādā saskaņā ar līgumu par pieņemšanu darbā uz noteiktu laiku. Tas 
nenozīmē, ka darbinieks, kas ir strādājis saskaņā ar darba līgumu uz noteiktu laiku, var 
jebkuru izdienas laiku pārnest uz jauno beztermiņa darba līgumu.

Andalūzijas autonomā apgabala iekšējie noteikumi par paaugstinājumiem attiecas tikai uz 
pastāvīgajiem darbiniekiem. Tādēļ šis jautājums nav saistīts ar Direktīvu 1999/70/EK, kurā 
ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz darbiniekiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku. 
Minētā direktīva nav saistīta ar pastāvīgo darbinieku vienlīdzību, ja daži no viņiem ir pirms 
tam strādājuši kā darbinieki, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku.

Tiesa Del Cerro Alonso lietā C-307/05 izskatīja izdienas pabalstu jautājumu, bet nepievērās 
jautājumam par tiesībām „pārnest” uz kopējo izdienas laiku vai darba stāžu pastāvīgā darbā 
to periodu, kas nostrādāts saskaņā ar līgumu par pieņemšanu darbā uz noteiktu laiku.
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Tādēļ Andalūzijas autonomā apgabala prakse un iekšējie noteikumi par paaugstināšanu nav
pretrunā ar Direktīvu 1999/70/EK.

Secinājumi

Lūgumrakstā attiecībā uz tajā izklāstītajiem aspektiem nav minēti jautājumi par juridiskā 
stāvokļa Spānijā savietojamību ar Kopienas tiesību aktiem, konkrēti ar 
Direktīvu 1999/70/EK.  
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