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Temats: Lūgumraksts Nr. 0141/2009, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Yiannis 
Fetfatsidis, par Padomes Direktīvas 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK 
noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku noteikumu īstenošanu 
Grieķijā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš strādā Grieķijas Zemes uzlabošanas organizācijā (ZUO), kura 
cita starpā atbild par apūdeņošanu, norāda, ka prezidenta dekrētā 164/2004, ar ko Grieķijas 
tiesību aktos transponē Padomes Direktīvu 1990/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto 
pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku, tā sauktais 24 mēnešu nosacījums tiek piemērots 
nesaprātīgi. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka darbam ZUO ir sezonāls raksturs, tāpēc 
24 mēnešu nosacījumi ir nereāli attiecībā uz attiecīgo darbinieku grupu. Tāpēc lūgumraksta 
iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu pēc iespējas ātrāk izskatīt šo lietu, lai normalizētu 
situāciju šajā organizācijā, kura ir ļoti nozīmīga lauksaimniekiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 14. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

„Lūgumraksta iesniedzējs, kurš strādā Grieķijas Zemes uzlabošanas organizācijā, sūdzas par 
to, ka galīgais 24 mēnešu ierobežojums attiecībā uz secīgiem līgumiem, kas noslēgti uz 
noteiktu laiku, neatbilst šīs organizācijas prasībām, jo tā nodarbina strādniekus no pavasara 
vidus līdz rudens vidum, lai veiktu apūdeņošanu un strādātu uz lauka.  Darba līgumu, kas 
slēgti uz noteiktu laiku, ierobežošana uz 24 mēnešiem nozīmē to, ka pirms līgumi, kas 
noslēgti uz noteiktu laiku, tiek atjaunoti, strādniekus var nodarbināt ierobežotu sezonu skaitu.  
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Tā kā darbam ir sezonāls raksturs, viņš neaicina pārveidot uz noteiktu laiku slēgtus darba 
līgumus par līgumiem uz nenoteiktu laiku, taču uzskata, ka sezonas darbu publiskā sektora 
struktūrā, kas viņu nodarbina, nevajadzētu pakļaut noteikumam par 24 mēnešiem, tas ļautu 
vieniem un tiem pašiem strādniekiem, no kuriem daudzi ir lauksaimnieki, kas vēlas papildināt 
savus ienākumus, tikt nodarbinātiem gadu no gada, nodrošinot lauksaimniekiem pastāvīgus 
ienākumus, kā arī pastāvīgu pieredzējuša un pieejama darbaspēka avotu Zemes uzlabošanas 
organizācijai.

Viens no Direktīvas 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par 
darbu uz noteiktu laiku1 (turpmāk – Pamatnolīgums) mērķiem ir radīt pamatu, lai novērstu 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas rodas, piemērojot uz noteiktu laiku slēgtu darba līgumu vai 
attiecību tiesisko pārmantojamību. Pamatnolīguma 5. klauzulā minēta prasība dalībvalstīm 
ieviest vienu vai vairāku īpašus pasākumus, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu (objektīvus 
iemeslus, maksimālo ilgumu, līgumu atjaunojumu skaitu), kā arī noteikt nosacījumus, kas ļauj 
darba līgumus, kas noslēgti uz noteiktu laiku, uzskatīt par secīgiem.

Grieķija, izmantojot prezidenta dekrētu 164/04 (turpmāk – PD 164/04), ir transponējusi 
Pamatnolīgumu attiecībā uz tā piemērošanu publiskajā sektorā. Tā 5. pantā noteikts, ka starp 
secīgiem darba līgumiem jābūt vismaz 3 mēnešu ilgam periodam un to maksimālais skaits ir 
3.  Turklāt 6. pantā noteikts, ka secīgi noslēgti darba līgumi starp vienu un to pašu darba 
devēju un darba ņēmēju attiecībā uz tādu pašu vai līdzīgu amatu un tādiem pašiem vai 
līdzīgiem darba nosacījumiem kopumā nevar pārsniegt 24 mēnešu ilgu nodarbināšanu.

Darbinieku nodarbināšana sezonas darbos un apūdeņošanā no pavasara visus līdz rudens 
vidum nepārprotami ir secīgi darba līgumi.

PD 164/04 6. panta 2. punkts pie dažiem nosacījumiem paredz atkāpi no maksimālā 
nodarbināšanas perioda:

                                               
1 OV L 175, 10.7. 1999., 43.lpp.



CM\786478LV.doc 3/3 PE427.086

LV

„Pārsniegt kopējo nodarbināšanas ilgumu – 24 mēnešus – atļauj tikai attiecībā uz 
īpašām darbinieku kategorijām atbilstīgi viņu veicamā darba raksturam un veidam, 
attiecībā uz tām darbinieku kategorijām, kas noteiktas piemērojamajos tiesību aktos, 
jo īpaši attiecībā uz vadītājiem, darbiniekiem, kuri pieņemti darbā saistībā ar īpašu 
pētniecības projektu vai jebkādu subsidētu vai finansētu programmu, vai 
darbiniekiem, kuri pieņemti, lai veiktu darbu, kas saistīts ar tādu līgumu saistību 
izpildi, kuri noslēgti ar starptautiskām organizācijām."

Tomēr šādas atkāpes var piemērot tikai, ja tās ir paredzētas tiesību aktos.  

Lūgumraksta iesniedzējs aicina atcelt galīgo robežu – 24 mēnešus attiecībā uz secīgiem darba 
līgumiem, kas noslēgti uz noteiktu laiku saistībā ar Zemes uzlabošanas organizāciju darbu.  
Viņš citē prezidenta dekrētu 121/2007, kurā sezonas ugunsdzēsēji tika izslēgti no PD 
164/2004 6. panta, pamatojot ar viņu darba sezonālo raksturu ugunsgrēku dzēšanas periodā.  
Lūgumraksta iesniedzējs pielīdzina sezonas ugunsdzēsēju situāciju sezonas apūdeņotāju 
situācijai un norāda uz iespējamu nepamatotu šīs grupas diskriminēšanu.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda arī, ka 2006. gadā Grieķijas Augstākā personāla atlases 
padome (APAP) kopā ar Iekšlietu ministriju norādīja par grūtībām, kuras Zemes uzlabošanas 
organizācijām rodas, piemērojot noteikumu par 24 mēnešu periodu.

Kā pasākums, lai novērstu secīgo darba līgumu, kas noslēgti uz noteiktu laiku, ļaunprātīgu 
izmantošanu, PD 164/2004, ar kuru Grieķijā transponēta direktīva, noteikts maksimālais 
secīgo līgumu skaits – 3 līgumi 24 mēnešu laikposmā. Turklāt PD 163/04 6. panta 2. punktā 
noteikti izņēmumi, kuri pieļaujami attiecībā uz noteikumu par 24 mēnešiem tikai „attiecībā uz 
īpašām darbinieku kategorijām atbilstīgi viņu veicamā darba raksturam un veidam”, kā 
noteikts piemērojamajos tiesību aktos.  

Prezidenta dekrētu 121/2007, ar kuru noteikumu par 24 mēnešu laikposmu neattiecina uz 
ugunsdzēsējiem, Komisija neuzskata par tādu, kas izraisa jautājumu par pareizu Direktīvas 
99/70 transponēšanu. Tāpēc varētu secināt, ka  Zemes uzlabošanas organizāciju sezonas darbu 
strādnieki varēti tikt izslēgti no šiem tiesību aktiem, ja Grieķijas valdībai būtu politiska griba 
to darīt.

Lūgumraksta iesniedzējam varētu rasties iespaids, ka pret Zemes uzlabošanas organizācijas 
sezonas darbiniekiem izturēšanās ir savādāka kā pret ugunsdzēsējiem, kuri strādā sezonas 
darbu, taču Kopienas tiesību aktos nav aizliegta dažāda attieksme pret dažādām darbinieku 
grupām, piemēram, iepriekš minētajām.

Šajā lūgumrakstā nav minēts neviens jautājums par pareizu Direktīvas 1999/70/EK 
transponēšanu vai piemērošanu. Likumā noteiktā dažu darbinieku kategoriju izslēgšana no tā 
likuma darbības jomas, kurā noteikts, ka uz laiku noslēgto darba līgumu galīgais limits ir 24 
mēneši, ir Grieķijas iestāžu lēmums ieviest ierobežojums, lai novērstu darba līgumu, kas 
noslēgti uz noteiktu laiku, ļaunprātīgu izmantošanu.”


