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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Lūgumraksts Nr. 0336/2003, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Spyros Provotas,
par Padomes Direktīvu Nr. 1999/70/EK attiecībā uz noslēgto pamatlīgumu par darbu uz 
noteiktu laiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Grieķija vēl nav transponējusi Grieķijas tiesību aktos 
Padomes Direktīvu Nr. 1999/70/EK attiecībā uz pamatlīgumu par darbu uz noteiktu laiku, 
radot neskaidrības tiem darba ņēmējiem, kas ir nodarbināti saskaņā ar šādiem līgumiem, 
turklāt tie neparedz tādas pašas tiesības kā uz nenoteiktu laiku noslēgtie darba līgumi.
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai nodrošinātu Direktīvas 
tūlītēju īstenošanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2003. gada 31. oktobrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, saņemta 2004. gada 4. martā.

„Lūgumraksta iesniedzējs ir sūdzējies par to, ka lūgumraksta iesniegšanas laikā Grieķija nav 
transponējusi Direktīvu Nr. 99/70/EK par Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC), 
Eiropas Rūpniecības un darba devēju konfederācijas (UNICE) un Uzņēmumu ar valsts 
kapitāla daļu un vispārējās ekonomiskās intereses uzņēmumu Eiropas centra (CEEP) 
noslēgto pamatlīgumu par darbu uz noteiktu laiku1. Šī direktīva Grieķijā bija jātransponē 
līdz 2002. gada 10. jūlijam. Viņš arī uzskata, ka termiņš, kurā Grieķijai bija jānodrošina 
transponēšana, bija 2001. gada 10. jūlijs un ka nav ievēroti arī direktīvas 2. panta 2. punktā 
noteiktie īstenošanas noteikumi termiņa pagarināšanai par vienu gadu .

                                               
1 OV L 175, 10.7.1999., 175. lpp.
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Saskaņā ar direktīvas 2. panta 2. punktu dalībvalstīm, ja nepieciešams, un pēc apspriešanās ar 
darba devējiem un darba ņēmējiem, direktīvas īstenošanas termiņu pagarināja par vienu gadu, 
ņemot vērā īpašās īstenošanas grūtības vai arī īstenošanu, slēdzot kolektīvo līgumu. Par to bija 
jāinformē Komisija. Novērtēt, vai šādi apstākļi ir, tomēr bija dalībvalstu ziņā. Komisijai 
nebija juridisku iespēju atteikt pagarināt termiņu par gadu.

Kaut arī Grieķija paziņoja Komisijai par to, ka izmantos iespēju transponēšanu atlikt, tomēr 
transponēšanas termiņš netika ievērots. Tādēļ Komisija gatavoja pārkāpuma procedūru. Pēc 
tam Grieķija direktīvu tomēr transponēja ar prezidenta dekrētu, kas stājās spēkā 2003. gada 
2. aprīlī. Pašreiz Komisija transponēšanu izvērtē.”

4. Komisijas papildu atbilde, saņemta 2005. gada 1. februārī.

„Direktīvas Nr. 1999/70/EK transponēšana tika lielā mērā uzlabota ar jauno Grieķijas 
prezidenta Dekrētu Nr. 164/2004, kas piemērojams attiecībā uz valsts sektoru, un Dekrētu 
Nr. 180/2004, kas piemērojams attiecībā uz privāto sektoru. 

Diemžēl atsevišķas problēmas attiecībā uz privāto sektoru palika neatrisinātas, jo īpaši gaisa 
transporta un lidostu pakalpojumu jomā, kurā joprojām šķiet iespējams bez jebkādiem 
ierobežojumiem slēgt secīgus līgumus uz noteiktu laiku . Tādēļ Komisija plāno šo jautājumu 
risināt.”

5. Komisijas papildu atbilde, saņemta 2006. gada 28. martā.

„Direktīva Nr. 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku Grieķijā bija jātransponē līdz 
2002. gada 10. jūlijam. Pēc tam Grieķija ir paziņojusi Komisijai, ka direktīva ir transponēta ar 
trim prezidenta dekrētiem: 2003. gada 2. aprīļa Dekrētu Nr. 81/2003, 2004. gada 19. jūlija 
Dekrētu Nr. 164/2004 un ar 2004. gada 23. augusta Dekrētu Nr. 180/2004. Komisija ir arī 
saņēmusi vairākas vēstules un sūdzības, un Eiropas Parlaments ir saņēmis vairākus 
lūgumrakstus, kuros paustas dažādas sūdzības par direktīvas transponēšanu Grieķijā.

Pēc tam, kad tika veikta rūpīga iepriekš minēto prezidenta dekrētu analīze, Komisija izlēma 
neuzsākt pārkāpuma procedūru pret Grieķiju. Ir jāpiebilst, ka pirms jebkuras sūdzības 
izskatīšanas izbeigšanas, katram sūdzības iesniedzējam tiek dota iespēja izteikt savu 
viedokli.” 

6. Komisijas papildu atbilde, saņemta 2007. gada 28. februārī.

„Attiecībā arī uz lūgumrakstiem Nr. 930/2002, Nr. 0233/2003, Nr. 669/2003, Nr. 296/2004, 
Nr. 356/2004, Nr. 460/2005 un Nr. 665/2005.
Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 4. jūlijā paziņoja spriedumu lietā Nr. C-212/04 Adeneler,
kurā Grieķijas tiesa uzdeva jautājumus par Direktīvas Nr. 1999/70/EK interpretāciju un 
darbību ņemot vērā atsevišķus prezidenta Dekrēta Nr. 81/2003 noteikumus. Tiesa konstatēja, 
ka ir problēmas attiecībā uz atsevišķiem dekrēta noteikumiem. Šīs problēmas jau agrāk bija 
konstatējusi Komisija, kas par to 2004. gadā attiecīgi informēja Grieķijas iestādes. Pretrunīgie 
noteikumi Dekrētā Nr. 81/2003 tika grozīti ar prezidenta Dekrētiem Nr. 164/2004 un 
Nr. 180/2004. Ir jāpiebilst, ka Eiropas Kopienu Tiesa spriedumā Adeneler lietā arī apstiprināja 
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Komisijas nostāju vairākos jautājumos, pirms to izdarīja Lūgumrakstu komiteja: Direktīva 
Nr. 1999/70/EK prasa dalībvalstīm īstenot pasākumus, lai novērstu pārkāpumus nākamajos 
līgumos, bet tā neprasa līgumu uz noteiktu laiku pārveidošanu par līgumiem uz nenoteiktu 
laiku, ja tiek īstenoti citi efektīvi pasākumi pārkāpumu novēršanai. 

Komisija uzskata, ka šādi pasākumi tiek īstenoti ar prezidenta Dekrētiem Nr. 164/2004 un 
Nr. 180/2004. Tādējādi visas Komisijai iesniegtās atbilstošās sūdzības par Direktīvas 
Nr. 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku transponēšanu ar trim prezidenta dekrētiem: 
2003. gada 2. aprīļa Dekrētu Nr. 81/2003, 2004. gada 19. jūlija Dekrētu Nr. 164/2004 un ar 
2004. gada 23. augusta Dekrētu Nr. 180/2004 ir izbeigtas. 

Turklāt ir jāpiemin divi šādi faktori, kas attiecas uz Direktīvas Nr. 1999/70/EK 
transponēšanas Grieķijas tiesību aktos praktisko piemērošanu un ieviešanu:

1) Pēc sūdzību izskatīšanas izbeigšanas, Komisija ir saņēmusi informāciju par pēdējiem 
notikumiem Grieķijā, kas norāda uz to, ka vispārējās tiesas, izskatot vairākas lietas, ir 
nolēmušas, ka valsts sektorā līgumi uz noteiktu laiku ir jāpārveido par līgumiem uz 
nenoteiktu laiku, bet pārvaldes un revīzijas iestādes šos lēmumus ir atteikušās izpildīt. No 
vienas puses, faktu, ka iestādes atsakās līgumus uz noteiktu laiku pārveidot par līgumiem 
uz nenoteiktu laiku, nav noteikti jāuzskata par direktīvas nepareizu īstenošanu, ko pieļauj 
Grieķijas iestādes. No otras puses, ja vispārējās tiesas ir atzinušas, ka vienīgais efektīvais 
jautājuma atrisināšanas veids ir līgumu uz noteiktu laiku pārveidošana par līgumiem uz 
nenoteiktu laiku, tad atteikums izpildīt šos tiesas lēmumus var izraisīt problēmas attiecībā 
uz Direktīvas Nr. 1999/70/EK īstenošanu, ciktāl šie lēmumi attiecas uz lietām, kas atrodas 
šīs direktīvas darbības jomā. 

2) Ir arī vēl plašāks jautājums par īpašajiem tiesību aktiem attiecībā uz pagaidu pasākumu 
īstenošanu pret valsti un valsts sektoru, piemēram, attiecībā uz līgumu uz noteiktu laiku 
pārveidošanu. Tas attiecas uz lūgumrakstā Nr. 455/2005 aplūkotajām problēmām. 

Komisija veic iepriekš minēto jautājumu turpmāko izpēti un tādēļ ir Grieķijas iestādēm lūgusi 
sniegt papildu informāciju. Šī izpēte dos Komisijai iespēju izvērtēt Grieķijas iestāžu izveidoto 
valsts tiesību aktu piemērošanas un īstenošanas sistēmu Direktīvas Nr. 1999/70/EK 
transponēšanai.”

7. Komisijas papildu atbilde, saņemta 2008. gada 17. aprīlī.

„Kaut arī Grieķija paziņoja Komisijai par to, ka izmantos iespēju transponēšanu atlikt, tomēr 
transponēšanas termiņš netika ievērots, un tādēļ Komisija gatavoja pārkāpuma procedūru.

Pēc tam Grieķija direktīvu tomēr transponēja. Pirmais īstenotais tiesību akts, kas stājās spēkā 
2003. gada 2. aprīlī, bija neapmierinošs attiecībā uz pasākumiem, lai nepieļautu pārkāpumus 
nākamajos līgumos, kas noslēgti uz noteiktu laiku. Pēc tam Grieķija informēja Komisiju, ka 
pretrunīgie noteikumi Dekrētā Nr. 81/2003 tika grozīti ar prezidenta Dekrētu Nr. 164/2004, 
kas stājās spēkā 2004. gada 19. jūlijā un izmainīja situāciju valsts sektorā, un 2004. gada 23. 
augusta prezidenta Dekrētu Nr. 180/2004, kas attiecās uz privāto sektoru. 
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Saskaņā ar direktīvas 2. panta 2. punktu dalībvalstīm, ja nepieciešams, un pēc apspriešanās ar 
darba devējiem un darba ņēmējiem, direktīvas īstenošanas termiņu pagarināja par vienu gadu, 
ņemot vērā īpašās īstenošanas grūtības vai arī īstenošanu, slēdzot kolektīvo līgumu. Par 
nodomu izmantot šo nosacījumu bija jāinformē Komisija. Novērtēt, vai šādi apstākļi ir, tomēr 
bija dalībvalstu ziņā. Komisijai nebija juridisku iespēju atteikt pagarināt termiņu par gadu.

Secinājumi

Komisija īsteno pārkāpuma procedūru ar mērķi, lai dalībvalstīs tiktu ievēroti Kopienas tiesību 
akti. Komisija nav paredzējusi sākt pārkāpuma procedūru pret Grieķiju, jo transponēšana, lai 
gan vēlu, ir veikta.”


