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Lūgumrakstu komiteja

19.12.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0665/2005, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Anastasia 
Petala, par to, ka Grieķijā nepilda Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvu 
1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu 
uz noteiktu laiku.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par līdzšinējo Grieķijas neatbilstību iepriekš minētajai 
direktīvai, jo īpaši pēc Grieķijā nesen pieņemtajiem tiesību aktiem, kuriem atbilstīgi darba 
līgumus uz noteiktu laiku var aizstāt ar līgumiem uz nenoteiktu laiku tikai gadījumos, ja darba 
ņēmējs bija strādājis pie viena un tā paša darba devēja 24 mēnešus kopš šo tiesību aktu 
stāšanās spēkā. Lūgumraksta iesniedzēja vēlas, lai Eiropas Parlaments nodrošina, ka Grieķijā 
steidzami tiek panākta atbilstība direktīvai, lai darba līgumu uz noteiktu laiku noslēgušajiem 
darba ņēmējiem nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un piešķirtu darba līgumus, kas viņiem 
pienākas saskaņā ar ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 15. novembrī. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

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

Pamats un sūdzība 

Lūgumraksta iesniedzēja vairāku secīgu gadu laikā saskaņā ar noteikta ilguma darba līgumu 
strādāja Grieķijas valsts sektorā par apkopēju no 1999. gada 15. janvāra līdz 2003. gada 
14. janvārim un par kurjeru no 2004. gada 2. februāra līdz 2004. gada 31. decembrim. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņas darbs apmierināja organizācijas noteiktās un 
pastāvīgās vajadzības un ka jau no paša sākuma viņas nodarbinātības nosacījumus var 
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raksturot kā atkarīgu darba ņēmēju ar līgumu uz nenoteiktu laiku. 

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Direktīvas 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku 
transponēšanu Grieķijā un sūdzas, ka ir neiespējami viņas noteikta laika darba līgumu aizstāt 
ar līgumu uz nenoteiktu laiku saskaņā ar prezidenta dekrētu Nr. 164/2004 un ka šīs direktīvas 
vēla transponēšana Grieķijā izraisīja stāvokli, kad viņai tika atņemtas darba un apdrošināšanas 
tiesības, samazinot to spēkā esošo da rba  ņēmēju aizsardzību, kuru ieviesa ar 
Direktīvu 1999/70/EK. 

Komisijas piezīmes 

Direktīvai 1999/70/EK pievienotā pamatlīguma 5. pants par darba līgumiem uz noteiktu laiku 
liek dalībvalstīm pieņemt noteikumus, lai novērstu secīgu darba līgumu uz noteiktu laiku 
ļaunprātīgu izmantošanu. Viens no veidiem, kā novērst šādu praksi ir ieviest noteikumus 
līgumu uz noteiktu laiku aizstāšanai ar līgumiem uz nenoteiktu laiku. Tomēr direktīvā netiek 
pieprasīts pārveidot līgumus uz noteiktu laiku par līgumiem uz nenoteiktu laiku, ja ir pieejami 
citi līdzekļi šādas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai. Saskaņā  ar Komisijas 
vairākkārtējiem apgalvojumiem pats fakts, ka nav iespējams līgumus uz noteiktu laiku aizstāt 
ar līgumiem uz nenoteiktu laiku Grieķijas valsts sektorā, nenozīmē neatbilstību direktīvai.

Saskaņā ar direktīvai pievienotā pamatlīguma 8. panta 3. punktu tā īstenošana nav likumīgs 
pamats, lai samazinātu darbinieku vispārējās aizsardzības līmeni šī līguma darbības jomā. 
Komisija ne no šī lūgumraksta, ne no citiem avotiem nav ieguvusi skaidras norādes, ka 
dekrēta Nr. 164/2004 pieņemšana būtu samazinājusi samazinātu darbinieku vispārējās 
aizsardzības līmeni direktīvai pievienotā pamatlīguma 8. panta 3. punktu nozīmē. 

Secinājumi 

Komisija neuzskata, ka šis lūgumraksts jāmaina tās vērtējums par Direktīvas 1999/70/EK 
transponēšanu Grieķijā un tādēļ vēlētos ierosināt slēgt lūgumraksta izskatīšanu.

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

Attiecas arī uz lūgumrakstiem Nr. 930/2002, 233/2003, 336/2003, 669/2003, 296/2004, 
356/2004, 460/2005 un 665/2005.

Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 4. jūlijā pasludināja lēmumu lietā Nr. C-212/04 Adeneler, 
kur kāda Grieķijas tiesa, atsaucoties uz atsevišķiem prezidenta dekrēta Nr. 81/2003 
noteikumiem, bija iesniegusi jautājumus par Direktīvas 1999/70/EK interpretāciju un 
paredzamajiem rezultātiem. Tiesa dažos dekrēta noteikumos konstatēja problēmas. Arī 
Komisija jau iepriekš bija ievērojusi šīs problēmas un 2004. gadā par to attiecīgi informējusi 
Grieķijas varasiestādes. Dekrēta Nr. 81/2003 pretrunīgie noteikumi tika grozīti ar prezidenta 
dekrētiem Nr. 164/2004 un 180/2004. Jāpiebilst, ka arī Eiropas Kopienu Tiesas lēmums lietā 
Adeneler apstiprina Komisijas nostāju vairākos jautājumos, ko tā paudusi Lūgumrakstu 
komitejai, proti, Direktīvā 1999/70/EK ir teikts, ka dalībvalstīm jāievieš pasākumi, lai 
novērstu secīgu līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, taču tajā nav teikts, ka uz noteiktu laiku 
noslēgtie līgumi būtu jāmaina, noslēdzot tos uz nenoteiktu laiku, ja tajā pašā laikā ir spēkā citi 
efektīvi pasākumi ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai. 
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Komisija uzskata, ka šādi pasākumi ir ieviesti ar prezidenta dekrētiem Nr. 164/2004 un 
180/2004. Līdz ar to Komisija noraidīja visas sūdzības, kas tai tika iesniegtas saistībā ar 
Direktīvas 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku transponēšanu Grieķijā ar prezidenta 
dekrētiem Nr. 81/2003 (2003. gada 2. aprīlis), 164/2004 (2004. gada 19. jūlijs) un 180/2004 
(2004. gada 23. augusts). 

Turklāt jāmin vēl divi faktori attiecībā uz Grieķijas tiesību aktos transponētās 
Direktīvas 1999/70/EK praktisko piemērošanu un īstenošanu. 

1) Pēc sūdzību noraidīšanas Komisijā ir saņemta informācija par aktuālām norisēm Grieķijā, 
kas liecina par vairākiem vispārējo tiesu lēmumiem, kuros teikts, ka līgumi, kas noslēgti uz 
noteiktu laiku, pārvēršami par līgumiem uz nenoteiktu laiku, taču administratīvās iestādes 
un revīzijas iestādes ir atteikušās pakļauties šiem lēmumiem. No vienas puses, iestāžu 
atteikums pārvērst līgumus, kas noslēgti uz noteiktu laiku, par līgumiem uz nenoteiktu 
laiku nav uzskatāms par Grieķijas varasiestāžu kļūmi direktīvas ieviešanā. No otras puses, 
ja vispārējās tiesas ir lēmušas, ka vienīgais iespējamais efektīvais līdzeklis ir pārvērst 
līgumus, kas noslēgti uz noteiktu laiku, par līgumiem uz nenoteiktu laiku, un ja šie lēmumi 
pasludināti lietās, kuras ietilpst direktīvas darbības sfērā, tad atteikšanās pildīt šos lēmumus 
tomēr rada problēmu saistībā ar direktīvas piemērošanu. 

2) Turklāt pastāv arī vispārīgā problēma saistībā ar speciālajiem tiesību aktiem par pagaidu 
pasākumu īstenošanu pret valsti un publisko sektoru plašākā nozīmē, piemēram, attiecībā 
uz noteikta laika līgumu pārvēršanu. Šeit ir runa par Lūgumrakstā Nr. 455/2005 
iesniegtajiem jautājumiem. 

Komisija turpina iepriekšminēto jautājumu pārbaudi un šajā sakarā ir pieprasījusi no Grieķijas 
varas iestādēm papildu informāciju. Pārbaude ļaus Komisijai novērtēt Grieķijas varasiestāžu 
izveidoto sistēmu, lai piemērotu un īstenotu valsts tiesību aktos transponēto 
direktīvu 1999/70/EK.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. decembrī.

Pamats un sūdzība

Lūgumraksta iesniedzēja strādāja par apkopēju Izglītības un apmācības organizācijā saskaņā 
ar atjaunojamu darba līgumu uz noteiktu laiku no 1999. gada janvāra līdz 2003. gada 
janvārim.  Pēc tam viņa tajā pašā organizācijā strādāja par kurjeru saskaņā ar darba līgumu uz 
noteiktu laiku no 2004. gada februārim līdz decembrim.  

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka jau no paša sākuma šie līgumi bija paredzēti, lai 
nodrošinātu organizācijas noteiktās un pastāvīgās vajadzības un ka darba līgumu vajadzēja 
noslēgt uz nenoteiktu laiku.  

Komisijas piezīmes

Direktīvai 1999/70/EK pievienotā pamatlīguma 5. pants par darba līgumiem uz noteiktu laiku 
liek dalībvalstīm pieņemt noteikumus, lai novērstu secīgu darba līgumu uz noteiktu laiku 
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ļaunprātīgu izmantošanu. Viens no veidiem, kā novērst šādu praksi ir ieviest noteikumus 
līgumu uz noteiktu laiku aizstāšanai ar līgumiem uz nenoteiktu laiku. 

Tomēr direktīvā netiek pieprasīts pārveidot līgumus uz noteiktu laiku par līgumiem uz 
nenoteiktu laiku, ja ir pieejami citi līdzekļi šādas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai. 
Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 4. jūlijā pasludinot lēmumu lietā C-212/04 Adeneler
apstiprināja to, ko Komisija jau vairākkārt bija izskaidrojusi Lūgumrakstu komitejai —  
Direktīva 1999/70/EK pieprasa dalībvalstīm ieviest pasākumus, lai novērstu secīgu līgumu 
ļaunprātīgu izmantošanu, taču tajā nav teikts, ka uz noteiktu laiku noslēgtie līgumi būtu 
jāmaina, noslēdzot tos uz nenoteiktu laiku, ja tajā pašā laikā ir spēkā citi efektīvi pasākumi 
ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai..

Saskaņā ar direktīvai pievienotā pamatlīguma 8. panta 3. punktu pamatlīguma īstenošana nav 
likumīgs pamats, lai samazinātu darbinieku vispārējās aizsardzības līmeni šī līguma darbības 
jomā. 

Pirmie īstenošanas tiesību akti Grieķijā, kas stājās spēkā 2003. gada 2. aprīlī, bija 
neapmierinoši saistībā ar pasākumiem ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai. Tomēr 
2004. gada 19. jūlijā Grieķijā tika izdots jauns dekrēts, kas attiecās uz valsts sektoru. Papildus 
tam, ka konkrētus līgumus uz noteiktu laiku pārveidoja par pastāvīgiem līgumiem, tajā 
iekļauts pamatprincips, ka tādus līgumus uz noteiktu laiku, kas pārsniedz maksimālo termiņu, 
pasludina par spēkā neesošiem, piešķirot kompensāciju darbiniekiem un nosakot sankcijas 
darba devējiem. 

Saskaņā ar Komisijas viedokli prezidenta dekrēti Nr. 164/2004 un 180/2004 īsteno direktīvas 
prasības.

Praktiskā īstenošana un pārejas pasākumu piemērošana ir bijusi ļoti sarežģīta, un Komisijas 
atbildīgie dienesti plāno rakstiski pieprasīt Grieķijas varas iestādēm paskaidrojumus par šo 
noteikumu piemērošanu no 2002. līdz 2004. gadam, ņemot vērā Grieķijas augstākās tiesas 
pēdējo lēmumu.

Turklāt vairākas Grieķijas tiesas ir nodevušas jautājumus Eiropas Kopienu Tiesai, lai veiktu 
pirmstiesas izmeklēšanu (C-378/07 – C-380/07).  Šie jautājumi nav saistīti ar pasākumiem 
secīgu darba līgumu uz noteiktu laiku ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai, bet gan noteikta 
laika darbiniekiem ar vienreizējiem darba līgumiem, kuru darbs apmierina noteiktas un 
pastāvīgas vajadzības.  Direktīvai 1999/70/EK pievienotajā pamatlīgumā nav ietvertas 
prasības par pasākumiem ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai saistībā ar vienreizējiem 
darba līgumiem, bet gan secīgiem darba līgumiem.  Grieķijas tiesa, kas vērsās Eiropas 
Kopienu Tiesā lūdza to apsvērt, vai Grieķijas tiesību akti, kas transponē direktīvas prasības 
faktiski nesamazina to darbinieku vispārējās aizsardzības līmeni, kuri strādā saskaņā ar 
vienreizēju darba līgumu uz noteiktu laiku un apmierina noteiktas un pastāvīgas vajadzības.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka šādi pasākumi ir nepieciešami Direktīvas 1999/70/EK īstenošanai, un tos 
ieviesa ar prezidenta dekrētiem Nr. 164/2004 un 180/2004.  Šajā lūgumrakstā nav tādu datu, 
kas mainītu Komisijas viedokli par pareizu Direktīvas 1999/70/EK transponēšanu Grieķijā.  
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Saistībā ar Direktīvas 1999/70/EK tulkojumu situācijā, kas ir līdzīga lūgumraksta iesniedzēja 
minētajai situācijai, Komisija gaida Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu izskatāmajā lietā C-
378/07, C-379/07 un C-380/07.


