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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0702/2019, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais S. I. T., 
par Spānijas Zāļu un veselības produktu aģentūras (AEMPS) pagaidu 
darbinieku diskrimināciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Spānijas Zāļu un veselības produktu aģentūras (AEMPS) 
attieksmi, kas paredz diskrimināciju starp pagaidu un pastāvīgajiem darbiniekiem. Viņš 
apgalvo, ka pagaidu darbinieki atšķirībā no pastāvīgajiem darbiniekiem nav iekļauti karjeras 
attīstības sistēmā un nesaņem ražīguma prēmiju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 13. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz noteikta laika darba ņēmēju iespējamu diskrimināciju, 
kuras pamatā, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, nav valsts tiesību aktu noteikumi, bet Zāļu 
un veselības produktu aģentūras īstenotā prakse attiecībā uz saviem darbiniekiem.

Komisijai ir jāuzrauga, vai dalībvalstu valsts iestādes pareizi īsteno ES tiesību aktus. Tā var 
sākt pārkāpuma procedūras pret dalībvalstīm, lai valsts tiesību aktus saskaņotu ar ES tiesībām. 
Taču tā nevar iejaukties atsevišķos strīdos par darba tiesiskajām attiecībām starp darba devējiem 
un darba ņēmējiem.

Noteikta laika darba ņēmēju nediskriminācijas princips ir noteikts Padomes 
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Direktīvai 1999/70/EK1 pievienotā pamatnolīguma 4. klauzulā. Attiecībā uz pagaidu 
civildienesta ierēdņiem Spānijā šis princips ir transponēts ar Likuma par publiskā sektora 
darbinieku pamatstatūtiem2 10. panta 5. punktu, kurā norādīts, ka “vispārējie noteikumi par 
pastāvīgajiem civildienesta ierēdņiem ir piemērojami civildienesta ierēdņiem, kas ieņem amatu 
uz noteiktu laiku, ciktāl tas ir atbilstīgi to amata raksturam”.

Tāpēc, ja kāda darba devēja rīcība neatbilst spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem, pienākums 
iejaukties un nodrošināt darba ņēmēju tiesību ievērošanu ir valsts kompetentajām iestādēm, to 
skaitā tiesu iestādēm.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs ir nosūtījis Komisijai sūdzību par šo pašu jautājumu. Līdz ar 
to Komisijai jau ir tiešs kontakts ar lūgumraksta iesniedzēju, un, pamatojoties uz tā iesniegto 
informāciju, kas jau ir tās rīcībā, tā pašlaik neplāno pieprasīt papildu informāciju no dalībvalsts.

Secinājums

Komisija atgādina, ka tā nevar iejaukties individuālās lietās. Personām, kas uzskata, ka viņu 
tiesības ir pārkāptas, savu tiesību aizsardzībai būtu jāizmanto attiecīgie valsts mehānismi, 
kurus paredz valsts tiesību sistēma, citastarp tiesvedība. 

1 Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par 
darbu uz noteiktu laiku, OV L 175, 10.7.1999., 43.–48. lpp.
2 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.


