
CM\1244899LV.docx PE658.941v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Lūgumrakstu komiteja

17.11.2021

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1241/2019, ko organizācijas “Enfermeras eventuais en 
loita” vārdā iesniedzis Spānijas valstspiederīgais Pablo Taboada Eiras, par 
tādu medmāsu situāciju, ar kurām ir noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda medmāsu profesijā piekopto nestabilo un nenoteikto 
nodarbinātību, ko rada uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīga izmantošana. Viņš 
sūdzas par kompetentās valsts pārvaldes, šajā gadījumā Galisijas veselības dienesta (Servicio 
Gallego de Salud) vai SERGAS, noslēgto līgumu pārmērīgo pagaidu raksturu. Šajā dienestā 
strādā gan pastāvīgi štata darbinieki, gan pagaidu darbinieki, kurus var pieņemt darbā 
konkrētas nepieciešamības dēļ vai ārkārtas apstākļos. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka 
līgumi uz noteiktu laiku tiek izmantoti, lai apmierinātu pastāvīgas un stabilas vajadzības, 
nevis pagaidu vajadzības, un tādējādi tie ir uzskatāmi par tiesību aktu krāpniecisku 
pārkāpumu, nepārprotami pārkāpjot Direktīvu 1999/70/EK par pamatnolīgumu par darbu uz 
noteiktu laiku.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 28. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Eiropas Savienības Tiesa 2020. gada 19. marta spriedumā apvienotajās lietās C-103/18 un C-
429/18, kas tika publiskots pēc lūgumraksta nosūtīšanas, Likuma 55/2003 atbilstību Padomes 
Direktīvai 1999/70/EK pievienotā pamatnolīguma 5. klauzulai (pasākumi ļaunprātīgas 
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izmantošanas novēršanai) jau novērtēja1. Kā norāda Tiesa:

‘(…) la clause 5 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à 
une législation et à une jurisprudence nationales en vertu desquelles le renouvellement 
successif de relations de travail à durée déterminée est considéré comme étant justifié 
par des « raisons objectives », au sens du point 1, sous a), de cette clause, au seul motif 
que ce renouvellement répond aux motifs de recrutement visés par cette législation, à 
savoir des raisons de nécessité, d’urgence ou le développement de programmes de 
nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, dans la mesure où de telles 
législation et jurisprudence nationales n’empêchent pas l’employeur concerné de 
répondre, en pratique, par de tels renouvellements, à des besoins permanents et 
durables en personnel’.

Tādējādi Tiesa uzskata, ka Spānijas tiesībās pienācīgi pasākumi, ar kuriem varētu novērst 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas izriet no secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu vai darba 
tiesisko attiecību izmantošanas Spānijas veselības aprūpes nozarē, paredzēti nav.

Komisija pašlaik pārbauda Likuma Nr. 55/2003 un citu Spānijas publiskā sektora darbiniekiem 
uz noteiktu laiku piemērojamo tiesību aktu atbilstību pamatnolīguma 5. klauzulai. 

Attiecībā uz Galisijas Veselības dienesta darbinieku uz noteiktu laiku neiespējamību izmantot 
noteiktas tiesības ir jāteic, ka Komisija Likumā Nr. 55/2003 nekādu atšķirīgu attieksmi pret 
noteikta laika un pastāvīgajiem darbiniekiem, ko varētu uzskatīt par diskriminējošu 
Pamatnolīguma 4. klauzulas (diskriminācijas aizlieguma princips) izpratnē, konstatējusi nav.

Secinājums 

Komisija Likumā Nr. 55/2003 atšķirīgu attieksmi pret noteikta laika un pastāvīgajiem 
darbiniekiem konstatējusi nav. Tomēr Komisija patlaban izmeklē, vai ir noteikti pienācīgi 
pasākumi, ar kuriem novērš ļaunprātīgu izmantošanu, kas izriet no secīgu uz noteiktu laiku 
noslēgtu darba līgumu vai darba tiesisko attiecību izmantošanas Spānijas publiskās pārvaldes 
sektorā, tostarp pasākumi, kas ir jāpiemēro attiecībā uz darba ņēmējiem veselības nozarē.

4. Komisijas atbilde (REV I), kas saņemta 2021. gada 17. novembrī

2021. gada 7. jūlijā tika publicēts Karaļa 2021. gada 6. jūlija Dekrētlikums Nr. 14/2021 par 
steidzamiem pasākumiem pagaidu nodarbinātības samazināšanai Spānijas publiskajā sektorā2. 
Šis Karaļa dekrētlikums ietvēra grozījumu Likuma par valsts darba ņēmēju pamatlikumu 
konsolidētajā tekstā, kas ir apstiprināts ar Karaļa 2015. gada 30. oktobra Leģislatīvo dekrētu 
Nr. 5/2015, un paziņojumu par līdzvērtīgu veselības aprūpes nozarē piemērojamo noteikumu 
grozījumu.

Spānijas parlaments Karaļa Dekrētu ratificēja 2021. gada 21. jūlija plenārsēdē. Tomēr tajā 
pašā sesijā tika panākta vienošanās, ka Karaļa dekrētlikums tiks izskatīts kā likumprojekts, lai 
turpmākajos mēnešos ieviestu jaunus grozījumus.

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 BOE (Valsts oficiālais vēstnesis) Nr. 161, 07/07/2021, BOE-A-2021-11233.
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Secinājums

Komisija pašlaik analizē Spānijas likumā izdarītos grozījumus un cieši sekos līdzi 
turpmākajam likumdošanas procesam, lai novērtētu galīgā teksta atbilstību Padomes 
Direktīvai 1999/70/EK3 un attiecīgajai Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai. 

3 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.


