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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1046/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Lilia 
Giousoupova, par to, ka Grieķija neievēro Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Direktīvu 1999/70/EK par EAK, UNICE un CEEP noslēgto pamatnolīgumu par 
darbu uz noteiktu laiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir vijolniece, norāda, ka Atēnu Valsts orķestris nav ievērojis 
minēto direktīvu attiecībā uz viņas darba nosacījumiem. Viņa arī norāda, ka kopš 1995. gada 
viņa ir strādājusi saskaņā ar darba līgumiem, kas bija noslēgti uz noteiktu laiku, taču ar 
pārtraukumiem, tādēļ spēkā esošie noteikumi ļauj izvairīties no līguma uz noteiktu laiku 
pārveidošanas par līgumu uz nenoteiktu laiku. Tādēļ viņa aicina Eiropas Parlamentu 
iejaukties, lai šajā gadījumā panāktu tūlītēju direktīvas izpildi un nodrošinātu lūgumraksta 
iesniedzējai vienlīdzīgu attieksmi un darba nosacījumus, uz kuriem viņai ir tiesības saskaņā ar 
ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja no 1995. gada līdz 2004. gadam ir strādājusi Atēnu Valsts orķestrī 
saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti uz noteiktu laiku. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka 
Grieķijas valsts ir pārkāpusi Kopienu tiesību aktus, pamatojoties uz šādiem argumentiem: 

a) darbs, ko viņa veica, atbilda darba devēja pastāvīgajām prasībām un tam nebija 
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pagaidu vai īpaša darba raksturs;

b) Grieķija kavējās transponēt Direktīvu 99/70/EK;

c) pārejas noteikumi, kas tika ieviesti sakarā ar iekavēto transponēšanu, saturēja 
„patvaļīgo” prasību, kas paredzēja, ka brīdī, kad stāsies spēkā Grieķijas tiesību akti 
(2004. gada 19. jūlijā), vai 3 mēnešus līdz tam darbiniekiem, kuri nodarbināti uz noteiktu 
laiku, ir jābūt noslēgtiem spēkā esošiem līgumiem; lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šis 
noteikums „nekādā veidā nebija saistīts ar Direktīvu 1999/70/EK”.

Atbilstošais instruments Direktīvas 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto 
pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku transponēšanai ir Prezidenta dekrēts Nr. 164/2004, 
kas stājās spēkā 2004. gada 19. jūlijā. Prezidenta dekrēts Nr. 164/2004 Grieķijā ir 
piemērojams valsts sektorā. 11. pantā bija izklāstīti pārejas noteikumi, kas paredzēja 
4 nosacījumus, kas bija jāievēro tiem, kuri noslēguši secīgus līgumus uz noteiktu laiku, 
paredzot, ka viņiem ir jāpārveido tie par pastāvīgiem darba līgumiem, ieskaitot prasību par to, 
lai viņiem būtu spēkā esošs līgums brīdī, kad stājas spēkā Prezidenta dekrēts Nr. 164/2004 vai 
līgums, kura termiņš beidzies 3 mēnešu ietvaros pirms dekrēta stāšanās spēkā.

Komisija ir izskatījusi šos faktus kā reģistrētu sūdzību.

Komisijas komentāri

Direktīvā 1999/70/EK nav noteikti nekādi ierobežojumi attiecībā uz darba veidu, par ko var 
slēgt līgumus uz noteiktu laiku. Tajā nav prasības par to, ka darbam ir jābūt pagaidu vai īpaša 
darba raksturam. Tas, ka lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņas veiktais darbs atbilda 
darba devēja pastāvīgajām vajadzībām, nav jautājums, kas ietilptu Kopienu tiesību aktu un 
īpaši Direktīvas 1999/70/EK piemērošanas jomā. 

Saistībā ar iekavēto Kopienu tiesību aktu transponēšanu jāatgādina, ka šobrīd Grieķija ir 
transponējusi Direktīvu 1999/70/EK, tādēļ pārkāpuma procedūras uzsākšana, pamatojoties uz 
novēloto transponēšanu, sniegtu minimālu labumu.

Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk tekstā — „Tiesa”) ir apstiprinājusi, ka šī direktīva „ne paredz 
vispārēju dalībvalstu pienākumu paredzēt noteikta laika darba līgumu pārveidošanu par 
nenoteikta laika līgumiem, nedz arī nosaka precīzus apstākļus, kādos noteikta laika darba 
līgumus var izmantot”1 Pārejas pasākumi ir vienreizēji pasākumi, kas pieejami cilvēkiem, kuri 
pamatā 2 gadu laikā, skaitot no transponēšanas termiņa sākuma, ir strādājuši uz noteikta laika 
darba līgumu pamata. Prasības, kas jāizpilda, lai varētu izmantot Prezidenta dekrēta 
Nr. 164/2004 11. pantā paredzētos pasākumus, ir atbilstošas Prezidenta dekrēta Nr. 164/2004 
5. un 6. panta noteikumiem uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgas 
izmantošanas novēršanai, pat ja tie nav tieši atvasināti no šīs direktīvas.

Spriedumā lietā C-268/06 Impact, 92. punktā, Tiesa nolēma, ka „dalībvalstij, kura darbojas kā 
publisks darba devējs, nav atļauts veikt pasākumus, kas ir pretēji minētās direktīvas un 
pamatnolīguma izvirzītajam mērķim attiecībā uz līgumu uz noteiktu laiku ļaunprātīgas 
                                               
1      Lieta C-212/04, Adeneler, 91. pants (OV C 212, 2.9.2006.)
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izmantošanas novēršanu, [..] laika periodā starp termiņu Direktīvas 1999/70/EK 
transponēšanai un datumu, kad spēkā stājās tiesību akti, ar kuriem tā transponēta”. Jautājums 
par to, vai Grieķijas valsts kā darba devēja ir rīkojusies neatbilstoši direktīvas mērķim, 
atjaunojot lūgumraksta iesniedzējas līgumus pēc transponēšanas termiņa beigām un pārtraucot 
viņas līgumu 2004. gada februārī, zinot, ka tiesību akti stāsies spēkā 2004. gada jūlijā, ir 
jāizskata valsts tiesām. 

Turklāt saskaņā ar pastāvīgo judikatūru (lietas C-6/90 un C-9/90, „Francovich un citi”) 
prasības par zaudējumu atlīdzību valsts tiesās var iesniegt pilsoņi, kas cietuši kaitējumu no 
dalībvalsts, jo tā nav transponējusi Kopienas tiesību aktus. Ja lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka ir cietusi kaitējumu, kas radies tā rezultātā, ka Grieķija nav transponējusi valsts 
tiesību aktos pamatnolīguma noteikumus, ieskaitot noteikumus secīgu līgumu uz noteiktu 
laiku ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai, viņai ir jāuzsāk tiesvedība pret Grieķiju (valsti) 
kā pret darba devēju, un kompensācija ir iegūstama, iesniedzot Grieķijas tiesās prasību par 
zaudējumu piedziņu pēc Francovich principa.

Secinājumi

Ņemot vērā, ka:

 Grieķija ar Prezidenta dekrētu Nr. 164/2004 ir pareizi transponējusi 
Direktīvai 1999/70/EK pievienotā pamatnolīguma, kas satur noteikumus ļaunprātīgas 
izmantošanas novēršanai, 5. klauzulu;

 kaut arī Grieķija attiecībā uz valsts sektoru direktīvu transponēja novēloti, šobrīd ir 
pagājuši jau gandrīz 4 gadi kopš tās transponēšanas;

 direktīva neparedz ne vispārēju dalībvalstu pienākumu paredzēt noteikta laika darba 
līgumu pārveidošanu par nenoteikta laika līgumiem, nedz arī min precīzus 
nosacījumus, kādos noteikta laika darba līgumus var izmantot;

šis lūgumraksts neizvirza nekādus jautājumus attiecībā uz Direktīvas 1999/70/EK pareizu 
transponēšanu.

Pamatojoties uz šī jautājuma kā sūdzības analīzi, Komisijas dienesti neplāno ierosināt uzsākt 
pret Grieķiju pārkāpuma procedūru saistībā ar lūgumraksta iesniedzējas minētajiem 
jautājumiem un nākamajā Komisijas sanāksmē ierosinās izbeigt reģistrētās sūdzības 
izskatīšanu.


