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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1045/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Foteini 
Dermitsaki un kam pievienoti 24 paraksti, par Atēnu Kultūras organizācijas 
pieļautajiem Direktīvas 1999/70/EK pārkāpumiem1. Lūgumraksta 

kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka Grieķijas valdība un Atēnu Kultūras organizācija nepilda 
pienākumus saskaņā ar Kopienas tiesībām, konkrēti, ar Direktīvu 1999/70/EK.  Atbilstoši šai 
direktīvai ar tiem Atēnu Kultūras organizācijas darbiniekiem, ar kuriem bija noslēgti darba 
līgumi uz noteiktu laiku un kuri atbilda attiecīgajos valsts tiesību aktos paredzētajiem 
nosacījumiem (11. pants Prezidenta dekrētā 164/2004 ), ievērojot 1. pantu Grieķijas 
likumā 3320/2007, no 2006. gada jūnija tika noslēgti darba līgumi uz nenoteiktu laiku. 
Lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka laikā, kad viņi bija nodarbināti saskaņā ar darba līgumiem 
uz noteiktu laiku, viņi saņēma daudz zemāku atalgojumu nekā darbinieki, ar kuriem bija 
noslēgti darba līgumi uz nenoteiktu laiku, lai gan darba apstākļi visiem bija vienādi.  Turklāt 
daudzi viņu kolēģi, ar kuriem noslēgti darba līgumi uz noteiktu laiku un kuri neatbilst 
Prezidenta dekrēta 164/2004 11. panta nosacījumiem, kādēļ ar viņiem netika noslēgti darba 
līgumi uz nenoteiktu laiku, joprojām saņem daudz mazāku atalgojumu nekā viņu kolēģi, ar 
kuriem tika noslēgti darba līgumi uz nenoteiktu laiku.  Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka, 
atsakoties nodrošināt vienlīdzīgu samaksu visiem, Atēnu Kultūras organizācija pārkāpj 
principu, kas aizliedz diskriminēt kādu no šīm divām darbinieku kategorijām 
(Direktīvā 1999/70/EK iekļautā pamatnolīguma 4. klauzula).  Vēl lūgumraksta iesniedzēji 
pārmet Atēnu Kultūras organizācijai, ka, aprēķinot viņu atalgojumu, netiek pilnībā ņemts vērā 
iepriekšējais noteikta laika darba ņēmēju darba stāžs, un norāda, ka arī šajā gadījumā tiek 
pārkāpts princips, kas aizliedz diskriminēt kādu no šīm divām darbinieku kategorijām 
(Direktīvā 1999/70/EK iekļautā pamatnolīguma 4. klauzula).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 10. jūnijā.
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Lūgumrakstu iesniedza jurists 24 Filharmonijas orķestra mūziķu vārdā, kuri ir Atēnu Kultūras 
organizācijas (PODA), kas ir valsts organizācija, darbinieki.  Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka Grieķijas valsts un Atēnu Kultūras organizācija neievēro Kopienas tiesību aktus, 
jo: 

a) pirms darba līgumu noslēgšanas uz nenoteiktu laiku 24 mūziķi saņēma zemāku 
atalgojumu nekā darbinieki, ar kuriem jau bija noslēgti darba līgumi uz nenoteiktu laiku.  Tas 
attiecas uz līgumiem, kas tika noslēgti 2 gadu laikā starp direktīvas stāšanos spēkā un tās 
transponēšanu Grieķijā, t. i., starp 2002. gada jūliju un 2004. gada jūliju, un, iespējams, pirms 
šī perioda;

b) kolēģi, kas neatbilda 11. panta kritērijiem, lai viņu darba līgumus pārveidotu par darba 
līgumiem uz nenoteiktu laiku, joprojām tiek nodarbināti, noslēdzot darba līgumus uz noteiktu 
laiku, un joprojām saņem zemāku atalgojumu (t. i., Direktīvā 1999/70/EK iekļautā 
pamatnolīguma 4. klauzulas neievērošana);

c) aprēķinot atalgojumu 24 darba ņēmējiem, kas kļuva par pastāvīgiem darbiniekiem, kad 
ar viņiem noslēdza līgumu uz nenoteiktu laiku, netika ņemts vērā  tas darba stāžs, kad viņi 
bija nodarbināti saskaņā ar darba līgumiem uz noteiktu laiku.

Komisijas komentāri

Prezidenta dekrēts 164/2004, kas stājās spēkā 2004. gada 19. jūlijā, ir attiecīgais 
likumdošanas instruments, ar kuru transponēja Direktīvu 1999/70/EK1 par UNICE, CEEP un 
EAK noslēgto pamatlīgumu par darbu uz noteiktu laiku.  Prezidenta dekrēts 164/2004 attiecas 
uz valsts sektoru Grieķijā.

Visiem 24 mūziķiem bija noslēgti darba līgumi uz noteiktu laiku, kas tika pārveidoti par darba 
līgumiem uz nenoteiktu laiku saskaņā ar Prezidenta dekrēta 164/2004 11. pantu, kas noteica 
pārejas procesu laika posmā starp direktīvas transponēšanas Grieķijā beigu termiņu 
2002. gada jūlijā un transponēšanas pasākumiem Grieķijas valsts sektorā, kas stājās spēkā 
2004. gada jūlijā.

Direktīvā 1999/70/EK iekļautā pamatnolīguma 4. klauzula nosaka, ka dalībvalstīm ir jāievēro 
diskriminācijas aizlieguma princips noteikta laika darba ņēmējiem, un dalībvalstu pienākums 
ir paredzēt noteikumus, kas attiecībā uz darba nosacījumiem noteikta laika darba ņēmējiem 
nav mazāk izdevīgi par tiem, kurus piemēro salīdzināmajiem pastāvīgajiem darba ņēmējiem.  
Nesenais precedents (lietās C-305/05 Del Cerro Alonso un C-268/06 IMPACT) apliecina, ka 
„darba nosacījumi” ietver atalgojumu, un otrās lietas precedents arī apliecina, ka 
Direktīvā 1999/70/EK iekļautā pamatnolīguma 4. klauzulai ir tieša ietekme, t. i., pilsoņi var 
uz to atsaukties tieši, un tai nav jābūt transponētai valsts tiesību aktos.

Prezidenta dekrēta 164/2004 4. pants transponē Direktīvā 1999/70/EK iekļautā 
pamatnolīguma 4. klauzulu šādi:

                                               
1 OV L 175, 10.7.1999., 175. lpp.
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Diskriminācijas aizlieguma princips

(1) Attiecībā uz darba nosacījumiem, noteikta laika darba ņēmējiem, neskatoties uz to, ka ar viņiem ir 
slēgts līgums uz noteiktu termiņu, piemēro darba nosacījumus, kas nav mazāk izdevīgi par tiem, ko 
piemēro salīdzināmiem pastāvīgajiem darba ņēmējiem. Atšķirīgi nosacījumi ir piemērojami vienīgi 
izņēmuma gadījumos, ja tiem ir objektīvs pamats, ko iespējams pierādīt.

(2) Darba stāža kritēriji attiecībā uz īpašiem darba nosacījumiem ir vienādi gan noteikta laika darba 
ņēmējiem, gan pastāvīgiem darba ņēmējiem, ja vien atšķirīgi darba stāža kritēriji nav objektīvi 
pamatoti.

Prezidenta dekrēta 3. pantā ir definēts gan „noteikta laika darba ņēmējs”, gan „salīdzināmais 
pastāvīgais darba ņēmējs”.

Direktīvas 1999/70/EK mērķis ir nodrošināt diskriminācijas aizlieguma principa īstenošanu 
attiecībā uz noteikta laika darba ņēmējiem un salīdzināmiem pastāvīgajiem darba ņēmējiem 
(ja vien atšķirīgiem nosacījumiem nav objektīva pamata) un novērst noteikta laika darba 
līgumu ļaunprātīgu izmantošanu.  Direktīvā nekas nav teikts par noteikta laika darba ņēmēja 
stāža atzīšanu pēc tam, kad darba līgums ir izmainīts uz nenoteikta laika darba līgumu.  

Secinājumi

Ņemot vērā, ka

 Direktīvā 1999/70/EK iekļautā pamatnolīguma 4. klauzula ir pareizi transponēta 
Grieķijā ar Prezidenta dekrētu 164/2004,

 Eiropas Kopienu Tiesa ir lēmusi, ka 4. klauzulai ir tieša ietekme,
 direktīvā nav nosacījumu attiecībā uz pastāvīga darba ņēmēja stāža atzīšanu par 

periodu, kurā viņš bija noteikta laika darba ņēmējs,

lūgumraksts neizraisa šaubas par Direktīvas 1999/70/EK pareizu transponēšanu.  Principā 
bažas par nepareizu piemērošanu ir jāizsaka vietējām kompetentajām iestādēm, kas ir 
atbildīgas par valsts tiesību aktu ieviešanu un tiešu 4. klauzulas piemērošanu, kā arī novēlotas 
transponēšanas kompensēšanu.
Tomēr Komisija sazināsies ar Grieķijas iestādēm, lai pārliecinātos, ka šobrīd netiek piemēroti 
nekādi tiesību akti vai pastāvīga administratīvā prakse, kas pieļauj atšķirīgu attieksmi pret 
noteikta laika darba ņēmējiem un salīdzināmiem pastāvīgajiem darba ņēmējiem bez objektīva 
pamata, un lai noskaidrotu, vai Grieķijā ņem vērā lēmumu Del Cerro Alonso lietā attiecībā uz 
samaksu un atalgojumu, lai nodrošinātu direktīvas pareizu piemērošanu. 

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 30. decembrī.

Lūgumrakstā, ko iesniedza jurists 24 Filharmonijas orķestra mūziķu vārdā, kuri ir Atēnu 
Kultūras organizācijas (PODA), kas ir valsts organizācija, darbinieki, paustas bažas par 
noteikta laika darba ņēmēju un salīdzināmu pastāvīgo darba ņēmēju algas atšķirībām.  

Identiska vēstule no lūgumraksta iesniedzēja tika reģistrēta kā sūdzība pārkāpuma procedūras 
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Nr. 2007/4904 ietvaros.

Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvā 1999/70/EK par EAK, UNICE un CEEP noslēgto 
pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku ir aizliegta darba ņēmēju, kuriem ir noslēgts 
līgums uz noteiktu laiku, netaisna diskriminācija. Direktīvai pievienotā pamatnolīguma 
4. klauzulā ir norādīts:

Diskriminācijas aizlieguma princips (4. klauzula)

1. Attiecībā uz darba nosacījumiem, noteikta laika darba ņēmējiem, neskatoties uz to, 
ka ar viņiem ir slēgts līgums uz noteiktu termiņu, piemēro darba nosacījumus, kas nav 
mazāk izdevīgi par tiem, ko piemēro salīdzināmiem pastāvīgajiem darba ņēmējiem, ja 
vien atšķirīgiem noteikumiem nav objektīva pamata.

2. Vajadzības gadījumā piemēro pro rata temporis principu.

3. Šīs klauzulas piemērošanas kārtību nosaka dalībvalstis pēc apspriešanās ar 
sociālajiem partneriem un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Eiropas tiesību 
aktus, valstu tiesību aktus, koplīgumus un praksi.

4. Darba stāža kritēriji attiecībā uz īpašiem darba nosacījumiem ir vienādi gan 
noteikta laika darba ņēmējiem, gan pastāvīgiem darba ņēmējiem, ja vien atšķirīgi 
darba stāža kritēriji nav objektīvi pamatoti.

Eiropas Kopienu Tiesa lietā C-305/05 Del Cerro Alonso un lietā C-268-06 IMPACT ir skaidri 
norādījusi, ka „darba nosacījumi” ietver samaksu.

Komisijas nostāja

Komisijas 2008. gada jūnijā sniegtajā informācijā Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejai 
bija izklāstīts Komisijas viedoklis, ka Direktīvai 1999/70/EK pievienotā pamatnolīguma 
4. klauzula ir pareizā veidā transponēta Grieķijas Prezidenta Dekrētā Nr. 164/2004 (Grieķijas 
transponētie tiesību akti valsts sektorā), un secināts, ka lūgumraksts nerada nekādus 
jautājumus par Direktīvas 1999/70/EK pareizu transponēšanu.  

Tomēr Komisija ir apņēmusies sazināties ar Grieķijas iestādēm, lai pārliecinātos, ka šobrīd 
netiek piemēroti nekādi tiesību akti vai pastāvīga administratīvā prakse, kas pieļauj atšķirīgu 
attieksmi pret noteikta laika darba ņēmējiem un salīdzināmiem pastāvīgajiem darba ņēmējiem 
bez objektīva pamata, un, lai noskaidrotu, vai Grieķijā ņem vērā lēmumu Del Cerro Alonso
lietā attiecībā uz samaksu un atalgojumu. Komisija 2008. gada 23. jūnijā Grieķijas iestādēm 
nosūtīja vēstuli, jautājot par pašlaik Grieķijā pastāvošo praksi saistībā ar samaksu un 
atalgojumu, salīdzinot noteikta laika darba ņēmēju un salīdzināmu pastāvīgo darba ņēmēju 
situāciju.

2008. gada 8. septembrī Grieķijas varas iestādes sniedza atbildi, informējot Komisiju, ka 
valsts, valsts struktūru (NPDD) un vietējo varas iestāžu (OTA) nodarbināto algas saskaņā ar 



CM\766272LV.doc 5/5 PE408.001/REVv01-00

                                Ārējais tulkojums LV

uz noteiktu laiku noslēgtiem un pastāvīgiem privāttiesiskiem darba līgumiem tiek noteiktas 
atbilstoši likumam Nr. 1876/1990, vai saskaņā ar kolektīvajiem darba līgumiem starp darba 
ņēmējiem un Ekonomikas un finanšu ministrijas pārstāvi, vai saskaņā ar likumu 
Nr. 3205/2003 pēc šī likuma noteikumu paplašināšanas attiecībā uz valsts, NPDD un OTA
nodarbinātajiem privāttiesisku darba līgumu ietvaros gadījumos, kad nav iespējams noslēgt 
kolektīvu darba līgumu bez arodbiedrības pārstāvja klātbūtnes.

Grieķijas varas iestādes šajā vēstulē pārliecināja Komisiju, ka attiecīgie noteikumi nenosaka 
nekādu atšķirību starp algām, kas tiek maksātas ierēdņiem, kuri ir noslēguši noteikta darba 
laika līgumu, un tiem, kuri noslēguši pastāvīgus darba līgumus.

Secinājumi

Ņemot vērā šo atbildi, Komisija nesaskata pierādījumus tam, ka Grieķija šobrīd neatbilst 
pamatnolīguma 4. klauzulai.  

Samaksas likmju atšķirības, salīdzinot noteikta laika darba ņēmējiem un salīdzināmiem 
pastāvīgajiem darba ņēmējiem Grieķijas valsts struktūrās maksātās algas, kas veido netaisnu 
diskrimināciju, var tikt attiecinātas un nepareizu valsts tiesību aktu piemērošanu, un par tām 
jāziņo par valsts likumdošanas izpildi atbildīgajām valsts iestādēm.

Ņemot vērā pierādījumu nepietiekamību par Grieķijas neatbilstoši veiktu Padomes 1999. gada 
28. jūnija Direktīvas 1999/70/EK par EAK, UNICE un CEEP noslēgto pamatnolīgumu par 
darbu uz noteiktu laiku transponēšanu, Komisija 2008. gada 27. novembrī pieņēma lēmumu 
slēgt pārkāpuma procedūru Nr. 2007/4904.


