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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM 

Tēma: Lūgumraksts Nr. 1376/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Eleni 
Kalampoka, par Padomes Direktīvas 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK 
noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku neizpildi Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka ODIE (Grieķijas Zirgu skriešanās sacensību 
organizācija) nav ievērojusi iepriekš minēto direktīvu attiecībā uz darba līgumiem, kas slēgti 
uz noteiktu laiku. Viņa arī norāda, ka viņa un aptuveni 700  citi līgumdarbinieki ir gadiem 
strādājuši, pamatojoties uz noteikta laika darba līgumiem, kas saskaņā ar pašreizējiem 
noteikumiem ļauj izvairīties no pienākuma pārvērst noteikta laika līgumu par nenoteikta laika 
darba līgumu. Par spīti Grieķijas iestādes ASEP (Civilā personāla atlases augstākā tiesa) 
spriedumam šajā lietā, ODIE nav mainījusi savu nostāju. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja lūdz 
Eiropas Parlamentu iejaukties, lai šajā lietā nekavējoties īstenotu iepriekš minēto direktīvu, lai 
attiecīgie darbinieki ar līgumu uz noteiktu laiku ODIE organizācijā saņem vienlīdzīgu 
attieksmi un tādu darba līguma veidu, uz ko viņi ir tiesīgi saskaņā ar ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2008. gada 14. maijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā ar 
reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzēja ir strādājusi nepilna laika (parasti 3 dienas nedēļā) darbu, 
pamatojoties uz noteikta laika darba līgumiem ar Grieķijas Zirgu skriešanās sacensību 
organizāciju (ODIE) pēdējos 23 gadus un griezusies pie sava darba devēja ar lūgumu pārvērst 
šīs attiecības nenoteikta laika līgumā saskaņā PD 164/2004 11. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem. Viņa informē mūs, ka ir vēl kādi 700 citi cilvēki līdzīgā situācijā.  ODIE
ignorēja iesniegumus, un lūgumraksta iesniedzēja un citi cilvēki vērsās Civilā personāla 
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atlases augstākajā tiesā (ASEP), kā to nosaka 11. pants. Lūgumraksta iesniedzēja informē 
komisiju, ka 2005. gadā ASEP nolēma, ka ODIE lēmums bija "nelikumīgs" un nosūtīja lietu 
atpakaļ ODIE direktoru padomei, lai tā pieņemtu jaunu pamatotu lēmumu. Jautājums vēl 
aizvien nav atrisināts. 

Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz 
noteiktu laiku1 (turpmāk tekstā "Direktīva") tika ieviesta Grieķijā attiecībā uz sabiedrisko 
sektoru ar Prezidenta Dekrētu (PD) 164/2004. Grieķija ieviesa Direktīvu kādus divus gadus 
pēc ieviešanas beigu termiņa un 11. pantā tika noteikti pārejas noteikumi noteikta laika 
darbiniekiem, kuriem bija noslēgts līgums PD 164/2004 spēkā stāšanās brīdī vai trīs 
iepriekšējo mēnešu laikā. Šis pants nosaka, ka noteikta laika līgumus var pārvērst nenoteikta 
laika līgumos, ja darbinieks, Ar kuru noslēgts noteikta laika līgums, atbilst vispārējām 1. 
paragrāfā izklāstītajām prasībām. 

Turklāt Grieķijas likuma 5. un 6. pantā ir ieviesta Direktīvai pievienotā pamatnolīguma 5. 
pantā izklāstītā prasība, lai veiktu pasākumus, kas ļauj izvairīties no secīgu noteikta laika 
darba līgumu ļaunprātīgas izmantošanas. 

5. pants nosaka, ka nedrīkst slēgt secīgus līgumus starp vienu un to pašu darba devēju un 
vienu un to pašu darba ņēmēju par vienu un to pašu darbu, ja starplaiks starp šādu līgumu 
noslēgšanu ir mazāks par 3 mēnešiem, izņemot gadījumus, kad to var objektīvi pamatot. 
Aizliegts slēgt vairāk nekā 3 secīgus līgumus, izņemot gadījumus, kad tam ir objektīvi 
iemesli. 

6. pants nosaka, ka maksimālais secīgu noteikta laika līgumu ilgums drīkst pārsniegt 24 
mēnešus vienīgi īpašos apstākļos, sniegtie piemēri ietver vadošo personālu, darbiniekus, kas 
nolīgti izpētes projektam vai subsidētām vai finansētām programmām, vai darbiniekus, kas 
nolīgti līgumos ar starptautiskām organizācijām noteiktu pienākumu izpildei. 

Eiropas Kopienas Tiesa C-212/04 Adeneler apstiprināja, ka Direktīva nepieprasa noteikta 
laika līguma pārvēršanu nenoteikta laika līgumā. C-268/06 Impact tiesa apstiprināja, ka 
Direktīvai pievienotā pamatnolīguma 5. panta 1. punktam (Pasākumi ļaunprātīgas 
izmantošanas novēršanai) nebija tiešas ietekmes, lai uz to varētu tieši atsaukties valsts tiesā. 
Līdz ar to nepastāv kopienas tiesību aktos noteikta prasība noteikta laika līgumus pārvērst 
līgumos, kas slēgti uz nenoteiktu laiku, kā arī nav tiesības aizsardzībai izvēlēties pasākumus, 
kas domāti ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai laika periodā starp ieviešanas termiņa 
beigām un valsts tiesību aktu spēkā stāšanās brīdi. 

Taču Grieķijas atbildīgās institūcijas izvēlējās ieviest pārejas noteikumus, lai kompensētu 
vēlīno Direktīvas ieviešanu. No iesniegtā lūgumraksta nekļūst skaidrs, vai ODIE turpina 
pieņemt darbiniekus, slēdzot līgumus uz noteiktu laiku, kas varētu būt Direktīvai pievienotā 
pamatnolīguma 5. panta pārkāpums. 

                                               
1 OV L 175 10.7.1999, 43. lpp.
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Komisija plāno vērsties pie Grieķijas atbildīgajām institūcijām, lai saņemtu papildu 
informāciju par ODIE atteikumu pieņemt iesniegumu no lūgumraksta iesniedzējas un 700 
citiem cilvēkiem, kuri atrodas līdzīgā situācijā. Komisija jautās arī par ODIE pašreizējo praksi 
attiecībā uz secīgiem noteikta laika līgumiem. Komisija sniegs informāciju Lūgumrakstu 
komitejai pēc atbildes saņemšanas no Grieķijas atbildīgajām institūcijām.


