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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0300/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgie Christos 
Nikoloutsopoulos un Konstantinos Tokatlidis un kam pievienoti 33 paraksti, par 
Grieķijā neievērotajiem Padomes Direktīvas 1999/70/EK par UNICE, CEEP un 
EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku noteikumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, kas ir juristi un pārstāv 33 parakstu īpašniekus, ziņo, ka Grieķijas 
lauksaimniecības apdrošināšanas institūts (EL.G.A.) — valsts struktūra, kura saskaņā ar 
privāttiesībām ir juridiska persona, — nav ievērojis iepriekš minētās direktīvas noteikumus 
attiecībā uz 33 darba līgumiem uz noteiktu laiku. Lūgumraksta iesniedzēji arī atzīmē, ka ar 
līguma parakstītājiem slēdz līgumus uz noteiktu laiku, sadalītus pa laika posmiem, kas 
saskaņā ar esošajiem noteikumiem dod iespēju apiet prasību uz noteiktu laiku noslēgto līgumu 
pārslēgt par pastāvīgu līgumu. Tā kā kompetentās tiesību iestādes vēl nav pieņēmušas galīgo 
lēmumu šajā sakarā minētajos gadījumos, lūgumraksta iesniedzēji aicina Eiropas Parlamentu 
iejaukties, lai nekavējoties īstenotu iepriekš minēto direktīvu šajā konkrētajā gadījumā, lai 
tādējādi strādājošiem, ar kuriem ir noslēgts šis līgums uz noteiktu laiku ar EL.G.A., tiktu 
nodrošināta vienāda attieksme un tie saņemtu darba līgumu tādā formā, ko viņiem nodrošina
ES tiesību akti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 7. augustā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. decembrī

„Šo gadījumu kā sūdzību ir reģistrējusi arī Komisija.

2005. gadā vairākiem ELGA (uzņēmums, uz kuru attiecas privāttiesības valsts sektorā un kurš 
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pilnībā pieder valsts pārvaldei) darbiniekiem bija jāpamet darbs, jo viņiem beidzās uz noteiktu 
laiku noslēgto darba līgumu termiņš. Ieinteresētie darbinieki vērsās civillietu tiesās, 
apgalvojot, ka viņiem bija tiesības uz nenoteikta laika darba līgumiem. Viņi iesniedza prasību 
tiesā; viņi uzsāka „parasto” tiesvedību un pieteicās uz pagaidu noregulējumu. Viena rajona 
tiesa izlēma viņiem par labu, bet atbildētājs iesniedza lēmuma pārsūdzību. Darbiniekiem arī 
izdevās panākt pagaidu rīkojumus. Šie rīkojumi uzlika ELGA par pienākumu pieņemt 
darbiniekus atpakaļ darbā uz pagaidu laiku. ELGA neievēroja šos rīkojumus, atsaucoties uz 
izmainītajiem procedūras noteikumiem, kas paredzēja, ka pagaidu rīkojumi nav piemērojami 
pret valsts sektoru (par pagaidu lēmumu nepiemērošanu pret valsts sektoru Grieķijā EP 
Lūgumrakstu komiteju jau informēja lūgumraksts Nr. 455/2005). Papildus tiesa darbinieku 
labā pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu, atbalstot pagaidu rīkojumus. Tomēr viņiem 
bija jāpaziņo savs pagaidu lēmums Areios Pagos (Grieķijas Augstākā tiesa civillietās un 
krimināllietās) valsts prokuroram, jo saskaņā ar Akta 3388/2005 4.e panta 4. punktu Areios 
Pagos valsts prokuroram ir tiesības iesniegt pārskatīšanai jebkuru tiesas lēmumu, kas 
nodrošina pagaidu noregulējumu, ja, pēc viņa domām, rodas vispārējas intereses jautājumi un 
ja atbildētāji ir valsts pārvalde, pašvaldības struktūras un citas personas, uz kurām attiecas 
publiskās tiesības, kā arī citas juridiskās personas, uz kurām attiecas privāttiesības valsts 
sektorā un kuras ir pilnībā valsts pārvaldes īpašumā. Valsts prokurors iesniedza pārskatīšanas 
pieteikumu, un lieta tika izskatīta Areios Pagos plenārsēdē, kas anulēja pagaidu lēmumu un 
nodeva to atpakaļ sākotnējai tiesai. Areios Pagos nepieļāva citus veidus, izņemot tos, kas 
noteikti prezidenta Dekrētā 164/04, lai pārveidotu noteikta laika darba līgumus par nenoteikta 
laika darba līgumiem, jo uzskatīja tos par nekonstitucionāliem.

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka pagaidu noregulējumu pieprasījuma mērķis bija 
aizsargāt prasītājus saskaņā ar Direktīvu 1999/70 un jo īpaši 5. klauzulu (ļaunprātīgas 
izmantošanas novēršanas pasākumi) un ka darbinieki, kas vēlējās īstenot savas no 
Direktīvas 1999/70/EK izrietošās tiesības, tiek atstāti bez efektīvas tiesiskās aizsardzības. 
Papildus tie apgalvo, ka Grieķijas valsts nav pareizi transponējusi Direktīvu 1999/70/EK, jo 
pretēji direktīvas 8. klauzulas 3. punktam tā samazināja ar Likumu 2112/1920 noteikto 
aizsardzību. Visbeidzot, atzīstot Areios Pagos valsts prokurora tālejošās tiesības iesniegt 
pārskatīšanai jebkuru tiesas lēmumu, kas nodrošina pagaidu noregulējumu, ja, pēc viņa 
domām, rodas vispārējas intereses jautājumi un ja atbildētāji ir valsts sektors, tiek pārkāpti 
Grieķijas civilprocesa principi un tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu.

Grieķijas tiesību akti, ar kuriem Direktīva 1999/70/EK tiek transponēta valsts tiesību aktos, 
patlaban šķiet pareizi. Tomēr vairākas problēmas attiecībā uz tādu noteikumu piemērošanu, 
kas paredzēti šajā direktīvā transponēšanas perioda laikā, kad direktīva vēl nebija pareizi 
transponēta, joprojām tiek izskatītas vairākās lietās valstu tiesās, bet tās ir arī sūdzību, 
lūgumrakstu un parlamentāro jautājumu pamatā. 

Saskaņā ar Komisijas informāciju Akta 3301/2004 20. pantu, kas noteica pagaidu rīkojumu un 
lēmumu neīstenošanu pret valsts pārvaldi, pašvaldību struktūrām un citām personām, uz 
kurām attiecas publiskās tiesības, Atēnu Apelācijas tiesa pasludināja par nekonstitucionālu 
(Lēmums Nr. 1837/07). Tādēļ, no vienas puses, civillietu tiesu pagaidu lēmumus, kas paredz 
darbinieku pagaidu pieņemšanu atpakaļ darbā, varētu īstenot pret valsts pārvaldi. No otras 
puses, Valsts padome (Grieķijas Augstākā administratīvā tiesa) iepriekš ir lēmusi, ka 
kompetentās tiesas tādu strīdu atrisināšanai, kas izriet no prezidenta Dekrēta 164/2004 
11. panta, ir administratīvās, nevis civillietu tiesas, pamatojoties uz to, ka šie noteikumi 
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paredz publisko tiesību nosacījumus, kuru īstenošana ir uzticēta Personāla atlases Augstākajai 
padomei (ASEP), kura ir neatkarīga administratīva iestāde. Rezultātā ASEP lēmumi, kas 
publicēti, piemērojot prezidenta Dekrēta 164/2004 11. panta noteikumus, ir izpildāmi 
administratīvi lēmumi un rada pazemojošas atšķirības, kuras jāpārbauda Valsts padomei un 
administratīvajām tiesām. 

Komisija veic iepriekš minēto jautājumu turpmāko izpēti un tādēļ plāno pieprasīt Grieķijas 
iestādēm papildu informāciju un precizējumus. Komisija ņems vērā lūgumraksta iesniedzēju 
izvirzītos jautājumus attiecībā uz Areios Pagos valsts prokurora tiesībām. Izpēte dos 
Komisijai iespēju izvērtēt Grieķijas iestāžu izveidoto valsts tiesību aktu piemērošanas un 
īstenošanas sistēmu Direktīvas 1999/70/EK transponēšanai. 

Attiecībā uz jautājumu par to, vai Grieķija ir nepareizi transponējusi Direktīvu 1999/70/EK un 
tādējādi samazinājusi direktīvas 8. klauzulas 3. punktā noteikto aizsardzību, Komisija vēlētos 
norādīt, ka, pamatojoties uz tās rīcībā pašlaik esošo informāciju, nav konstatēta tādas 
vispārējā līmeņa aizsardzības samazināšana, kura piedāvāta darbiniekiem atbilstīgi līgumam.”


