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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Lūgumraksts Nr. 0930/2002, ko OPAP AE Līgumdarbinieku ģildes vārdā iesniegusi 
Grieķijas pilsone Maria Hortatou, par atteikšanos pārvērst darba līgumus, kas noslēgti 
uz noteiktu laiku, par līgumiem uz nenoteiktu laiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Grieķijā nav ieviesta Kopienas direktīva, kas paredz 
pārvērst visus uz noteiktu laiku noslēgtos darba līgumus par tādiem darba līgumiem, kuri 
noslēgti uz nenoteiktu laiku. Tādējādi tiek kropļota direktīvas būtība, jo cilvēkiem, kuri ir 
nodarbināti uz noteiktu laiku, pastāv risks zaudēt darbu pat tad, ja viņi nostrādājuši jau 
daudzus gadus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2003. gada 10. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2003. gada 7. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Grieķija nav atbilstoši ieviesusi Direktīvu 1999/70/EK 
par darbu uz noteiktu laiku, tādēļ ka nav notikusi tādu darba līgumu, kuri noslēgti uz noteiktu 
laiku un kuru termiņi vairākas reizes tikuši pagarināti, pārvēršana par līgumiem uz nenoteiktu 
laiku.

Jāatgādina, ka tas ir pārpratums, jo Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK 
noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku1 neparedz pārvērst darba līgumus, kas 
noslēgti uz noteiktu laiku, par beztermiņa līgumiem.

Direktīvas 5. klauzulā ir teikts, ka dalībvalstīm ir pienākums ieviest vismaz vienu no turpmāk 
                                               
1 OV L 175, 10.7.1999., 88. lpp.
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minētiem pasākumiem, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, kas varētu rasties, ja secīgi 
pagarina tādu līgumu termiņus, kas noslēgti uz noteiktu laiku:

1) objektīvi iemesli, kas attaisno šādu līgumu pagarināšanu;

2) uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu secīgas pagarināšanas kopējais maksimālais 
termiņš;

3) šādu secīgi pagarinātu līgumu kopskaits.

Tādējādi dalībvalstis, iepriekš konsultējoties ar sociālajiem partneriem, nosaka ierobežojumus 
attiecībā uz noteikta laika līgumu secīgu pagarināšanu. Tomēr pastāv obligāta prasība, ka 
ieviestajiem pasākumiem pietiekami efektīvi jānovērš ļaunprātīga izmantošana.

Grieķija šo direktīvu transponēja 2003. gada aprīlī. Pašlaik Komisijas dienesti izvērtē Grieķijā 
īstenotos transponēšanas pasākumus, tostarp arī tos pasākumus, ar kuru palīdzību novēršama 
ļaunprātīga izmantošana saistībā ar darba līgumiem, ko noslēdz uz noteiktu laiku.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 28. martā

„Grieķijā Direktīva 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku bija jātransponē līdz 2002. gada 
10. jūlijam. Pēc tam Grieķija paziņoja Komisijai, ka direktīva transponēta, 2003. un 
2004. gadā pieņemot trīs prezidenta dekrētus. Pēdējā laikā Komisija ir saņēmusi virkni 
vēstuļu un sūdzību, savukārt Eiropas Parlaments – virkni lūgumrakstu, kuros izteiktas dažādas 
sūdzības attiecībā uz šīs direktīvas transponēšanu Grieķijā.

Pēc Grieķijas dekrētu, sūdzību un citas pieejamās informācijas rūpīgas pārbaudes Komisija 
neparedz uzsākt pārkāpumu tiesvedību pret Grieķiju par to, ka šajā valstī nav transponēta 
Direktīva 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku. Pirms sūdzību noraidīšanas katram 
sūdzības iesniedzējam tiks dota iespēja izteikt savu viedokli.”

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

Attiecas arī uz lūgumrakstu Nr. 233/2003, lūgumrakstu Nr. 336/2003, lūgumrakstu 
Nr. 669/2003, lūgumrakstu Nr. 296/2004, lūgumrakstu Nr. 356/2004, lūgumrakstu 
Nr. 460/2005 un lūgumrakstu Nr. 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 
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efektīvi pasākumi ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai. 

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 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.

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī

„Pirmie direktīvu transponējošie Grieķijas tiesību akti, kas stājās spēkā 2003. gada 2. aprīlī, 
nebija apmierinoši attiecībā uz pasākumiem secīgu uz noteiktu laiku slēgtu darba līgumu 
ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai. Kopš tā laika Grieķija ir informējusi Komisiju par to, 
ka dekrēta Nr. 81/2003 pretrunīgie noteikumi ir grozīti ar prezidenta dekrētu 164/2003, kurš 
stājās spēkā 2004. gada 19. jūlijā un mainīja situāciju valsts sektorā, un prezidenta 2004. gada 
23. augusta dekrētu Nr. 180/2004, kurš attiecās uz privāto sektoru.

Direktīva nenosaka, ka uz noteiktu laiku slēgti darba līgumi ir jāmaina, slēdzot tos uz 
nenoteiktu laiku, ja spēkā ir citi pasākumi līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai. 
2006. gada 4. jūlijā Eiropas Kopienu Tiesa, pasludinot lēmumu lietā C-212/04 Adeneler, 
apstiprināja Komisijas sniegtos skaidrojumus Lūgumrakstu komitejai attiecībā uz vairākiem 
gadījumiem: Direktīva 1999/70/EK nosaka, ka dalībvalstis īsteno pasākumus, lai novērstu 
secīgu uz noteiktu laiku slēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, bet direktīva nenosaka, 
ka uz noteiktu laiku slēgti darba līgumi būtu jāmaina, slēdzot tos uz nenoteiktu laiku, ja spēkā 
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ir citi pasākumi šādu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai.

Tomēr prezidenta dekrēta Nr. 164/2004 11. pants, kurš attiecas uz valsts sektorā strādājošiem, 
paredz uz noteiktu laiku slēgtu darba līgumu nomaiņu ar uz nenoteiktu laiku slēgtiem darba 
līgumiem pārejas perioda laikā, nodrošinot atbilstību četriem īpašiem noteikumiem:

a) kopējais secīgi pagarinātu darba līgumu termiņš nav mazāks par 24 mēnešiem līdz 
dienai, kad stājas spēkā šis dekrēts, neatkarīgi no līgumu pagarinājumu skaita, vai 
sākotnējais līgums ir pagarināts ne mazāk kā trīs reizes saskaņā ar šā dekrēta 5. panta 
1. punktu ar kopējo nodarbinātības termiņu ne mazāku par 18 mēnešiem 24 mēnešu 
periodā, rēķinot no sākotnējā līguma noslēgšanas dienas;

b) kopējais nodarbinātības termiņš, kas noteikts a) apakšpunktā, ir nostrādāts tajā pašā 
iestādē, veicot tādu pašu vai līdzīgu profesionālo darbību un saskaņā ar tādiem pašiem 
vai līdzīgiem nodarbinātības noteikumiem, kas noteikti sākotnējā līgumā; [..]

c) līgumu slēdz par tādu darbu veikšanu, kas ir tieši un nepastarpināti saistīti ar iestādes 
noteiktām un ilglaicīgām vajadzībām, kuras atbilst sabiedrības interesēm, ko attiecīgā 
iestāde īsteno;

d) iepriekšējos apakšpunktos noteiktais kopējais nodarbinātības termiņš attiecas uz darbu, 
kas veikts, strādājot pilnu vai nepilnu slodzi un veicot darba pienākumus, kas ir tādi 
paši vai līdzīgi sākotnējā līgumā noteiktajiem [..]

Secinājumi

Ņemot vērā to, ka 

 Direktīva 1999/70/EK nenosaka tiesības mainīt darba līgumus uz līgumiem, kas 
noslēgti uz nenoteiktu laiku;

 Direktīva ir transponēta Grieķijas tiesību aktos, kas nosaka pārejas pasākumus laikā no 
faktiskās pārejas līdz pārejas perioda beigām,

lūgumraksts nerada šaubas par atbilstošu Direktīvas 1999/70/EK transponēšanu.”


