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Temats: Lūgumraksts Nr. 0703/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Mary 
Fitzpatrick, par iespējamo Padomes Direktīvas 1999/70/EK par 
pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku pārkāpumu Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz privātu strīdu ar vietēju iestādi par darba līgumu 
bibliotekāra/arhivāra amatā, kas slēgts uz noteiktu laiku (trim gadiem), norādot, ka divos 
gadījumos viņas darba līgums netika ne atjaunots, ne pārveidots par beztermiņa līgumu. 
Lūgumraksta iesniedzēja šajā saistībā atsaucas uz Direktīvu 1999/70/EK.2.

Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī

,,Saskaņā ar Direktīvu 99/70/EK par EAK, UNICE un CEEP noslēgto pamatnolīgumu par 
darbu uz noteiktu laiku1 (turpmāk ,,Direktīva”) dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai nepieļautu 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas rodas, piemērojot secīgus, uz noteiktu laiku slēgtus darba 
līgumus. Tāpēc tās pēc izvēles var noteikt objektīvus apstākļus, kas attaisno līguma 
atjaunošanu, darba līguma vai darba attiecību uz noteiktu laiku maksimālo kopējo ilgumu vai 
maksimālo pagarinājumu skaitu.

Dalībvalstu pienākums pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem ir noteikt, kādos gadījumos
līgumus uz noteiktu laiku uzskata par ,,secīgiem”, un kad tos uzskata par beztermiņa 
līgumiem. Direktīva nepiešķir darbiniekiem uz noteiktu laiku tiesības uz beztermiņa 
līgumiem. To apstiprināja 91. un 92. punkts Eiropas Kopienu Tiesas spriedumā lietā 212/04 
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Adeneler un citi1:

91. Pirmkārt, šajā sakarā ir jānorāda, ka pamatnolīgumā nav noteikts vispārējs dalībvalstu 
pienākums paredzēt noteikta laika darba līgumu pārveidošanu par nenoteikta laika 
līgumiem, kā arī nav noteikti precīzi apstākļi, kuros tos var izmantot.

92. Tomēr dalībvalstīm ir jāpieņem vismaz viens no pasākumiem, kas uzskaitīti 
pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punkta no a) līdz c) apakšpunktā un kuru mērķis ir 
efektīvi novērst ļaunprātīgu izmantošanu, kas rodas, piemērojot secīgus, uz noteiktu 
laiku slēgtus darba līgumus vai darba attiecības.

Īrija valsts tiesiskajā regulējumā transponēja Direktīvu 1999/70/EK ar 2003. gada Darba 
ņēmēju aizsardzības aktu (darbs uz noteiktu laiku). Šis valsts tiesību akts nosaka, ka 
darbinieku līgumu uz noteiktu laiku maksimālais ilgums ir ne vairāk kā 4 gadi un to 
maksimālais atjaunojumu skaits ir 2 reizes, un paredz arī turpmāku līguma atjaunošanu, ja to 
attaisno objektīvs pamatojums. Īrijas tiesību akti arī nosaka, ka nosacījumu pārkāpšanas 
gadījumā līgums tiks uzskatīts par beztermiņa.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisijas dienestiem nav pamata uzskatīt, ka Direktīvas 
1999/70/EK transponēšana Īrijā ar iepriekš minētā 2003. gada Darba ņēmēju aizsardzības akta
(darbs uz noteiktu laiku) noteikumiem nav saskaņā ar Direktīvu.

Principā šī lieta ir jāizskata kompetentām vietējām iestādēm, lai nodrošinātu, ka pareizi tiek 
piemēroti valsts tiesību akti, ar kuriem transponē ES tiesību aktus, un lūgumraksta iesniedzēja 
jau ir iesniegusi sūdzību tiesību komisāram, kas ir attiecīgais kompetentais speciālists šajā 
lietā.”
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