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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0805/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgie A. Rosa 
Montilla Diaz un Juan A. Gavira Menédez, par iespējamu diskrimināciju Spānijas 
civildienestā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par diskrimināciju pret valsts pārvaldē nodarbinātiem 
pagaidu darbiniekiem, uz kuriem netiek attiecināta civildienesta ierēdņiem piemērojamā darba 
stāža sistēma. Tāpēc viņš vēlas atrast Direktīvai 1999/70/EK līdzīgu tiesību aktu, ar kuru tiktu 
izbeigta diskriminācija pret darbiniekiem, ar kuriem ir noslēgts darba līgums uz noteiktu 
laiku.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 9. jūlijā

„Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka tikai pastāvīgās amatpersonas, nevis pagaidu darbinieki 
Spānijas valsts sektorā (centrālā valdība, autonomas kopienas un pilsētu padomes) saņem 
īpašas prēmijas par katru trīs gadu periodu, kas nostrādāts pie viena un tā paša darba devēja 
(„trienio”).

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka viņi uzskata šādu praksi par diskriminējošu un pretrunā 
pamatnolīguma 4. klauzulai, kurš pievienots Direktīvai 1999/70/EK par Eiropas Rūpniecības 
un darba devēju konfederācijas (UNICE), Uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu un vispārējās 
ekonomiskās intereses uzņēmumu Eiropas centra (CEEP) un Eiropas Arodbiedrību 
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konfederācijas (ETUC) noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku1, kā arī līdzīgiem 
atbilstīgiem Spānijas tiesiskā regulējuma noteikumiem.

Direktīvai 1999/70/EK pievienotā pamatnolīguma 4. klauzulā noteikts nediskriminēšanas 
princips attiecībā uz nodarbinātības nosacījumiem starp darbiniekiem, ar kuriem noslēgts 
darba līgums uz noteiktu laiku, un salīdzinošiem pastāvīgiem darbiniekiem, kur minēts 
turpmākais.

1. Attiecībā uz nodarbinātības nosacījumiem pret darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba 
līgums uz noteiktu laiku, nedrīkst izturēties mazāk labvēlīgi nekā pret salīdzinošiem 
pastāvīgiem darbiniekiem tikai tāpēc, ka viņiem ir līgums uz noteiktu laiku, ja vien atšķirīgu 
attieksmi neattaisno objektīvi iemesli.

2. Nepieciešamības gadījumā piemēro pro rata temporis principu.

3. Dalībvalstīm pēc konsultācijas ar sociālajiem partneriem ir jādefinē šīs klauzulas 
piemērošanas pasākumi, ņemot vērā Kopienas tiesību aktus un valsts tiesību aktus, 
koplīgumus un praksi.

4. Darba perioda novērtējums attiecībā uz īpašiem nodarbinātības nosacījumiem ir vienāds 
darbiniekiem, ar kuriem noslēgts līgums uz noteiktu laiku, un pastāvīgiem darbiniekiem, 
izņemot gadījumus, kad atšķirīgu darba ilguma novērtējumu attaisno objektīvi iemesli.

Jēdziens „salīdzināms pastāvīgais darbinieks” ir definēts pamatnolīguma 3.2. klauzulā, kurā 
noteikts, ka tas attiecas uz „darbinieku ar darba līgumu vai beztermiņa darba attiecībām vienā 
un tajā pašā iestādē, nodarbinātu tādā pašā vai līdzīgā darbā/profesijā, pienācīgi ņemot vērā 
kvalifikāciju/iemaņas”.

Saskaņā ar attiecīgā pamatnolīguma 2.1. klauzulu tas attiecas uz darbiniekiem, ar kuriem 
noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku un kuriem ir darba līgums vai darba attiecības, kā tas 
definēts tiesību aktos, koplīgumi vai prakse katrā dalībvalstī.

Spānija ir transponējusi Direktīvu 1999/70/EK cita starpā ar Darbinieku statūtu (Estatuto de 
los Trabajadores, ET) grozījumiem, izmantojot Karaļa dekrētu Nr. 5/2001 un Nr. 12/2001. ET
15.6. pantā ir vispārīgi atzīts nediskriminācijas princips starp darbiniekiem, ar kuriem noslēgts 
darba līgums uz noteiktu laiku, un pastāvīgiem darbiniekiem. Saskaņā ar tiesu praksi šī 
principa piemērošanu var apšaubīt ar pietiekami attaisnojošiem objektīviem iemesliem. Kā 
norādīts attiecīgajā lūgumrakstā, tas ir izplatīts koplīgumu gadījumos šajā jomā.

Komisija, pārbaudot attiecīgās direktīvas transponēšanas pasākumus Spānijā, nerada iemeslu 
uzsākt pārkāpumu procedūru pret Spāniju attiecībā uz Direktīvai 1999/70/EK pievienotā 
pamatnolīguma 4. klauzulas transponēšanu. Šajā lūgumrakstā nav minēti nekādi jauni faktori, 
kas mainītu minēto novērtējumu. Lai aizstāvētu savas tiesības saskaņā ar attiecīgo direktīvu 
un valsts noteikumiem, lūgumraksta iesniedzējiem jāuzsāk tiesvedība valsts līmenī.

Cits jautājums ir par to, kā attiecīgie Kopienas tiesību akti šajā jomā un attiecīgie valsts 
                                               
1 OV L 175, 10.7.1999., 43. lpp.
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noteikumi ir jāinterpretē situācijā, kas līdzinās lūgumrakstā minētajai. Attiecībā uz Kopienas 
tiesību aktu interpretēšanu ir jāatzīmē, ka Spānijas tiesa ir vērsusies pie Eiropas Kopienu 
Tiesas pēc iepriekšēja nolēmuma jautājumiem par līdzīgām problēmām attiecībā uz pagaidu 
darbinieku iespējamu diskrimināciju Spānijas valsts sektorā attiecībā uz tiesībām saņemt trīs 
gadu prēmijas un ka šo lietu pašlaik izskata Tiesa (lieta C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso 
v. Osakidetza (Servicio Vasco del Salud)). Ģenerāladvokāta Poiares Maduro atzinums par 
minēto lietu tika iesniegts 2007. gada 10. janvārī, bet Eiropas Kopienu Tiesas lēmums vēl nav 
pieņemts.

Secinājumi

Komisija, pārbaudījusi attiecīgās direktīvas transponēšanas pasākumus Spānijā, nerada 
iemeslu uzsākt pārkāpumu procedūru pret Spāniju attiecībā uz Direktīvai 1999/70/EK 
pievienotā pamatnolīguma 4. klauzulas transponēšanu. Šajā lūgumrakstā nav minēti nekādi 
jauni faktori, kas mainītu minēto novērtējumu. Lai aizstāvētu savas tiesības saskaņā ar 
attiecīgo direktīvu un valsts noteikumiem, lūgumraksta iesniedzējiem jāuzsāk tiesvedība 
valsts līmenī.

Attiecībā uz Direktīvas 1999/70/EK interpretēšanu situācijās, kas līdzīgas lūgumrakstā 
minētajai, Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par lietas C307/05 iznākumu, kad 
Eiropas Kopienu Tiesa būs pieņēmusi lēmumu.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

„Savā 2007. gada 9. jūlija ziņojumā Lūgumrakstu komitejai, Komisija uzņēmās informēt 
Lūgumrakstu komiteju par lietas C-307/05 (Del Cerro Alonso vs Osakidetsa (Servicio Vasco 
de Salud)) iznākumu. Tiesa pasludināja savu spriedumu 2007. gada 13. septembrī.

1999. gada 28. jūnija Direktīvas 1999/70/EK pielikuma 4. klauzulas 1. punktā attiecībā uz 
UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku („pamatnolīgums 
par darbu uz noteiktu laiku”) norādīts, ka „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.” Jēdziens „salīdzināmais 
pastāvīgais darba ņēmējs” ir definēts pamatnolīguma 3. klauzulas 2. punktā, kurā noteikts, ka 
tas ir „darba ņēmējs, kam tajā pašā uzņēmumā ir darba attiecības vai darba līgums uz 
nenoteiktu laiku un kas nodarbināts tajā pašā vai līdzīgā profesijā, pienācīgi ņemot vērā 
kvalifikācijas/iemaņas”.

Attiecībā uz pamatnolīguma 4. klauzulas 1. punkta interpretāciju atsaucās uz Eiropas 
Kopienas Tiesas prejudiciālo nolēmumu. Tiesvedība galvenokārt attiecās uz Del Cerro Alonso
prasību pret viņas valsts sektora darba devēju saistībā ar noteikta laika darba līgumu 
pārveidošanu par pastāvīgiem darba līgumiem un par trīskārtēju gada prēmiju saņemšanu, 
kuru izmaksas laiks bija tieši gadā pirms viņas iekārtošanās.

Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián (Sociālo lietu tiesa Nr. 1 San Sebastian) (Spānija) 
vērsās Eiropas Kopienu Tiesā ar šādiem jautājumiem par prejudiciālo nolēmumu:
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1.      Ja Direktīva 1999/70/EK paredz, ka 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, vai to var arī attiecināt uz finansiāliem 
nosacījumiem?

Ja atbilde ir apstiprinoša:

2.      Vai Likuma 55/2003 44. pants, kas paredz, ka noteikta laika darba ņēmēji nav 
tiesīgi saņemt prēmiju par nostrādāto darba ilgumu, kuru piešķir pastāvīgajiem 
darba ņēmējiem, ir piemērots objektīvs pamats?

3.      Vai līgumi starp darba ņēmēju arodbiedrību pārstāvjiem un administrāciju ir 
piemērots objektīvs pamats, lai nepiešķirtu prēmijas par nostrādāto darba ilgumu 
pagaidu darbiniekiem?

Tiesa nolēma, ka jēdziens „darba nosacījumi”, kas minēti pamatnolīguma par darbu uz 
noteiktu laiku 4. klauzulas 1. punktā, jāinterpretē tādā izpratnē, ka tā var būt pamats prasībai, 
kā šīs tiesvedības jautājumā, kad tiek prasīta tāda prēmija par nostrādāto darba laiku darba 
ņēmējiem, kuriem ir darba līgums uz noteiktu laiku, kas pēc valsts tiesību aktiem paredzēta 
tikai pastāvīgiem darba ņēmējiem.

Turklāt, Tiesa uzskatīja, ka pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 4. klauzulas 1. punkts 
jāinterpretē tādā izpratnē, ka tas neparedz atšķirīgu attieksmi pret noteikta laika darba 
ņēmējiem un pastāvīgiem darba ņēmējiem, pamatojoties vienīgi uz to, ka to paredz statūtu 
noteikumi vai dalībvalsts sekundārie tiesību akti, vai arī ar koplīgums starp darba ņēmēju 
arodbiedrību pārstāvjiem un attiecīgo darba devēju.

Tiesa nolēma, ka „darba nosacījumi” jāinterpretē kā samaksa, kas ietver gan algu, gan cita 
veida atlīdzību. Turklāt Tiesa uzskatīja, ka atšķirīga attieksme pret noteikta laika darba 
ņēmējiem un pastāvīgiem darba ņēmējiem nav pamatota, balstoties vienīgi uz valsts tiesību 
aktu noteikumiem vai koplīgumu.

Secinājumi 

Ņemot vērā iepriekš minētos Tiesas nolēmumus, Komisija sazināsies ar Spānijas iestādēm, lai 
noskaidrotu, kā tās iecerējušas pildīt šos nolēmumus. Citiem vārdiem sakot, Komisija jautās 
Spānijas valsts varas iestādēm, kādā veidā tās izbeigs diskrimināciju, ko atklājusi Eiropas 
Kopienu Tiesa.

Tomēr, lai aizstāvētu savas tiesības saskaņā ar direktīvu un valsts noteikumiem, lūgumraksta 
iesniedzējs varētu sākt tiesvedība valsts līmenī.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Komisija apņēmās sazināties ar Spānijas varas iestādēm, lai noskaidrotu, kā tās ir ievērojušas 
Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumu lietā C-307/05 (Del Cerro Alonso pret Osakidetsa 
(Servicio Vasco de Salud)), ka „nodarbinātības noteikumi” ir interpretējami kā samaksa, kas 
ietver gan algu, gan cita veida atlīdzību. Turklāt Tiesa apstiprināja pastāvošo tiesas praksi, ka 
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atšķirīga attieksme pret noteikta laika darba ņēmējiem un pastāvīgiem darba ņēmējiem nav 
pamatota, balstoties vienīgi uz valsts tiesību aktu noteikumiem vai koplīgumiem.

Spānijas varas iestādes ir informējušas Eiropas Komisiju, ka ar Estatuto Basico del Empleado 
Publico (Pamatregula par valsts iestāžu darbiniekiem; 2007. gada 12. aprīļa Likums 
Nr. 7/2007, 2007. gada 13. aprīļa Boletin Oficial del Estado Nr. 89) 25. pantu ir grozīti spēkā 
esošie noteikumi par valsts pārvaldē pagaidu nodarbinātiem darbiniekiem, ar kuriem ir 
noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, un no šī brīža tiek nepārprotami atzītas pagaidu 
nodarbināto ierēdņu tiesības saņemt pilnu pamatalgu, ieskaitot prēmijas par katru trīs gadu 
periodu, kas pienākas pagaidu nodarbinātiem ierēdņiem par pakalpojumiem, kas sniegti no šī 
likuma spēkā stāšanās dienas (2007. gada 13. maijs).”


