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Temats: Lūgumraksts Nr. 0195/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais A. G., par 
Itālijas tiesību aktu nepareizu piemērošanu, ar kuriem transponē 
Direktīvu 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par 
darbu uz noteiktu laiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Kopš 1998. gada lūgumraksta iesniedzējs strādā kompānijā „Agenzia del Territorio”, visu šo 
laiku viņš strādā, pamatojoties uz darba līgumiem uz noteiktu laiku. 2007. gada oktobrī ar 
lūgumraksta iesniedzēju noslēdza beztermiņa darba līgumu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka saskaņā ar Direktīvu 1999/70/EK viņam ir tiesības ar atpakaļejošu spēku pieprasīt algas 
pielikumu par attiecīgo laika periodu, un aicina Eiropas Parlamentu izskaidrot situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš pēc vairākiem, uz noteiktu laiku slēgtiem līgumiem un līgumu 
pagarinājumiem saņēma tiesības slēgt beztermiņa līgumu ar kādu publiskā sektora 
organizāciju Itālijā, jautā Parlamentam, vai viņam ir tiesības pieprasīt un saņemt naudas 
summas, kuras tajā laikā netika izmaksātas, bet kuras, kā viņš norāda, ir paredzētas direktīvu 
transponējoša valsts tiesību akta 5. panta 1. punktā. 

Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz 
noteiktu laiku1 (turpmāk — „Direktīva”) paredz, ka ES dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai 
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novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, kas rodas, izmantojot secīgus, uz noteiktu laiku slēgtus 
darba līgumus un darba attiecības. 

Direktīvai pievienotā pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punktā dalībvalstīm noteikts pienākums 
ieviest pasākumus, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, kas rodas, izmantojot secīgus, uz 
noteiktu laiku slēgtus darba līgumus vai darba attiecības. Šā mērķa sasniegšanai dalībvalstis 
var  ieviest pēc izvēles vienu vai vairākus no turpmāk minētajiem pasākumiem:  objektīvus 
iemeslus, kas attaisno šādu līgumu vai darba attiecību atjaunošanu, uz noteiktu laiku slēgto 
darba līgumu vai darba attiecību maksimālo kopējo ilgumu vai šādu atjaunojumu maksimālo 
skaitu. Eiropas Kopienu Tiesas prakse1 rāda, ka nepieciešams ieviest iedarbīgus pasākumus, 
lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar secīgiem, uz noteiktu laiku noslēgtiem 
līgumiem, kā arī vajadzības gadījumā sodītu šādu ļaunprātīgu izmantošanu. 

Itālija paziņoja Komisijai, ka šī Direktīva ir transponēta Itālijas valsts tiesību aktos ar 
2001. gada 6. septembra Likumdošanas dekrētu Nr. 368. Šā dekrēta 5. pantā izklāstīti
pasākumi soda piemērošanai gadījumos, kad secīgi līgumi ir slēgti neatbilstoši šā valsts 
tiesību akta iepriekšējiem pantiem. 5. panta 1. punktā ir paredzēts, ka gadījumos, kad darba 
attiecības turpinās pēc līgumā sākotnēji noteiktā vai pagarinātā termiņa beigām, ir 
izmaksājama papildu atlīdzība darba ņēmējam, ar kuru noslēgts līgums uz noteiktu laiku.

Sankciju piemērošana par valsts tiesību aktu neievērošanu ietilpst valsts varas iestāžu 
kompetencē. Lūgumraksta iesniedzējam būtu ieteicams vērsties pie jurista un lūgt  
konsultāciju, lai izvirzītu prasību kompetentajās valsts varas iestādēs.

Secinājumi 

Šis lūgumraksts nekādā gadījumā neattiecas uz Direktīvas 1999/70/EK pareizu transponēšanu. 
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