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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1397/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Raffele 
Mancuso, par nevienlīdzīgajām tiesībām starp noteikta laika darba ņēmējiem un 
pastāvīgiem darba ņēmējiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka vēl joprojām pastāv atšķirīgas tiesības starp noteikta laika 
darba ņēmējiem un pastāvīgiem darba ņēmējiem. Kā piemēru viņš min tiesības saņemt 
atvaļinājumu, lai piedalītos salīdzināmajā personāla atlases pētījumā vai mācību atvaļinājumā, 
lai sagatavotos šādam pētījumam. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šīs atšķirības ir 
pretrunā ar 1957. gada Romas Līgumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 194. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Itālijā pastāv atšķirīgas tiesības strādniekiem, kas 
strādā ar pastāvīgu darba līgumu un tiem, kas strādā ar noteikta laika darba līgumu. Kā 
piemēru viņš min tiesības saņemt atvaļinājumu, lai piedalītos salīdzināmā personāla atlases 
pētījuma vingrinājumā vai mācību atvaļinājumā, lai sagatavotos šādam pētījumam.

Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz 
noteiktu laiku1 pieprasa, ka dalībvalstis ievieš pasākumus, lai nodrošinātu, ka nepastāv 
nepamatota noteikta laika darbinieku diskriminācija attiecībā uz darba nosacījumiem. Sevišķi 
                                               
1 OV L 175 10.7.1999., 43. lpp.
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pamatnolīgums nosaka:

Mērķi (1. klauzula)
Šī pamatnolīguma mērķis ir:
(a) uzlabot noteikta darba laika darba kvalitāti, nodrošinot diskriminācijas aizlieguma 

principa ievērošanu;
…

Diskriminācijas aizlieguma principu (4. klauzula)
1. Darba nosacījumi, ko piemēro noteikta laika darba ņēmējiem, neskatoties uz to, ka ar 

viņiem slēgts līgums vai darba attiecības uz noteiktu termiņu, nav mazāk izdevīgi par 
tiem, ko piemēro salīdzināmiem pastāvīgajiem darba ņēmējiem, ja vien atšķirīgiem 
nosacījumiem nav objektīva pamata.

2. Vajadzības gadījumā piemēro pro rata temporis principu. 
3. Šīs klauzulas piemērošanas kārtību pēc apspriedes ar darba devējiem un darba 

ņēmējiem nosaka dalībvalstis un/vai darba devēji un darba ņēmēji, ņemot vērā 
Kopienas tiesību aktus un valsts tiesību aktus, kolektīvos līgumus 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. 

Darba nosacījumi Kopienas tiesību aktos nav skaidri noteikti, kaut arī Eiropas Kopienu Tiesa 
lietā C-307/05 Del Cerro Alonso skaidri norādīja, ka šis termins ietver atalgošanu.  

Direktīva 1999/70/EK Itālijas tiesību aktos ir transponēta ar 2001. gada 6. septembra grozīto 
Likumdošanas dekrētu Nr. 368. 6. pants transponē pamatnolīguma 4. klauzulas pienākumu 
darba nosacījumos garantēt vienādu attieksmi pret noteikta laika darbiniekiem, ja vien 
atšķirīgai attieksmei nav objektīvu iemeslu. Itālijas tiesību akta 6. pants sekojoši konkretizē 
jomas, kurās ir jābūt vienādai attieksmei (ja vien nepastāv objektīvi iemesli cita veida 
attieksmei): brīvdienas, Ziemassvētku prēmija vai „trīspadsmitā mēneša” samaksa, pabalsts, 
izbeidzot darba tiesiskās attiecības, vai citi pabalsti, ko uzņēmums maksā salīdzināmiem 
strādniekiem ar līgumu uz nenoteiktu laiku…”.
Tomēr Itālijā nepastāv noteiktība par iespējamu tiesību saņemt atvaļinājumu, lai piedalītos 
salīdzināmā personāla atlases pētījuma vingrinājumā, vai par iespējamu tiesību saņemt 
mācību atvaļinājumu, lai sagatavotos šādam pētījumam, kvalificēšanu kā „darba nosacījumi”. 
Pēc Komisijas domām, šķiet, ka nav pamatota iemesla tās izslēgt no šī jēdziena.

Tāpēc Komisija sazināsies ar Itālijas varas iestādēm, lai noskaidrotu, vai tās tiesības saņemt 
atvaļinājumu, lai piedalītos salīdzināmā personāla atlases pētījuma vingrinājumā, vai tiesības 
saņemt mācību atvaļinājumu, lai sagatavotos šādam pētījumam, kvalificē kā „darba 
nosacījumus” Direktīvas 1999/70/EK pamatnolīguma 4. klauzulas 1. panta izpratnē.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Pēc Komisijas pieprasījuma Itālijas varas iestādes sniedza Komisijai šādu informāciju:
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 2001. gada 6. septembra Likumdošanas dekrēta Nr. 368 par darba attiecībām uz 
noteiktu laiku 6. pantā apstiprināts diskriminācijas aizlieguma princips attiecībā uz 
pastāvīgiem un noteikta laika darba ņēmējiem, kā noteikts pamatnolīguma 4. klauzulā;

 diskriminācijas aizlieguma principa ievērošanu no darba devēju puses nodrošina 
Likumdošanas dekrēta Nr. 368/2001 12. pantā paredzētie administratīvie sodi, kas tādā 
veidā nodrošina faktisku pamatnolīguma 4. klauzulā noteiktā pamatprincipa 
ievērošanu; 

 līdz ar to noteikumi, kas reglamentē nenoteikta laika darba līgumus, ir piemērojami, ja 
tie ir saderīgi, noteikta laika darba līgumiem; darba ņēmējiem ar noteikta laika 
līgumiem ir tiesības jo īpaši uz visiem pabalstiem, kādus uzņēmumā piešķir 
pastāvīgiem darba ņēmējiem proporcionāli nostrādātajam laikam ar nosacījumu, ka tie 
nav pretrunā noteikta laika darba līguma būtībai;

 attiecībā uz noteikta laika darba ņēmēju tiesībām uz mācību atvaļinājumu Itālijas varas 
iestādes norāda, ka Likumdošanas dekrēta Nr. 368/2001 7. pantā noteikts, ka „valsts 
darba koplīgumos var paredzēt procedūras un instrumentus, lai atvieglotu noteikta 
laika darba ņēmēju piekļuvi atbilstošām apmācību iespējām, uzlabotu viņu darba 
kvalitāti, veicinātu viņu karjeru un uzlabotu viņu profesionālo mobilitāti”.

Secinājumi

No Itālijas varas iestāžu saņemtās atbildes Komisija secina, ka Itālijas tiesību aktos (īpaši 
2001. gada 6. septembra Likumdošanas dekrēta Nr. 368 6. pants) ir noteikts, ka darba 
devējam būtu jāpiešķir noteikta laika darba ņēmējam tiesības uz atvaļinājumu, lai piedalītos 
salīdzināmā personāla atlases pētījumā, vai mācību atvaļinājumu, lai sagatavotos šādam 
pētījumam, proporcionāli, ja tas tiek piešķirts salīdzināmam pastāvīgam darba ņēmējam un 
nav pretrunā līgumam, kas noslēgts uz noteiktu laiku.

Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, lūgumraksta iesniedzējam vajadzētu vērsties ar lietu 
attiecīgajās valsts varas iestādēs, ja viņš uzskata, ka Itālijas tiesību akts nav pareizi piemērots 
vai ka viņa darba devējs nerīkojas atbilstoši valsts tiesību aktiem.”


