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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Maria Hortatou (görög) állampolgár által az „OPAP AE Guild of Contract Workers” 
nevében benyújtott petíció a határozott idejű munkaszerződések határozatlan időre 
szóló munkaszerződésekké történő átalakításának elmulasztásáról.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy Görögország nem ültette át a határozott idejű 
munkaszerződések határozatlan időre szóló munkaszerződésekké való átalakításáról szóló 
közösségi irányelvet. Ez torzulásokat okoz, és a határozott időre szóló munkaszerződéssel 
dolgozó emberek, még ha sok éven át dolgoztak is, annak a veszélynek vannak kitéve, hogy 
munka nélkül maradnak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2003. április 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2003. október 7-én kapott (időközi) válasz

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló 99/70/EK 
irányelvet Görögország nem megfelelően ültette át, mivel a többször megújított határozott 
idejű munkaszerződéseket nem alakítják át határozott idejű munkaszerződésekké. 

Emlékezni kell arra, hogy félreértés az, hogy az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 
határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 99/70/EK irányelv1

rendelkezik a határozott idejű munkaszerződések állandó időtartamúra történő átalakításáról.

1. Az egymást követő, határozott időre létrejött munkaszerződések vagy munkaviszonyok 
  

1 HL L 175., 1999.7.10., 88.o.
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alkalmazásából származó visszaélés megakadályozása érdekében a tagállamok a következő 
intézkedések közül legalább egyet bevezetnek:

1) az ilyen szerződések vagy munkaviszonyok megújítását alátámasztó objektív okok;

2) az egymást követő, határozott időre létrejött munkaszerződések vagy munkaviszonyok 
maximális teljes időtartama;

3) az ilyen szerződések vagy jogviszonyok megújításának száma.

Az egymást követően megkötött határozott időre szóló munkaszerződésekre vonatkozó 
korlátokról tehát a tagállamok döntenek a szociális partnerekkel való egyeztetést követően. 
Kötelező azonban, hogy a bevezetett intézkedések elég hatásosak legyenek a visszaélések 
megelőzése érdekében. 

Görögország 2003 áprilisában ültette át az irányelvet, ideértve a határozott időre szóló 
munkaszerződésekből eredő visszaélések megelőzésére szolgáló intézkedéseket. 

4. A Bizottságtól 2006. március 28-án kapott kiegészítő válasz

A határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló 99/70/EK irányelvet Görögországnak 2002. 
július 10-ig át kellett volna ültetnie. Azóta Görögország arról értesítette a Bizottságot, hogy az 
irányelv átültetésére három, 2003-ban és 2004-ben elfogadott elnöki rendelettel kerül sor. 
Időközben a Bizottsághoz számos levél és panasz érkezett, és az Európai Parlament is számos 
petíciót kapott, mindegyikben különféle panaszokkal az irányelv görögországi átültetésére 
vonatkozóan. 

A görög rendeletek, a panaszok és az egyéb rendelkezésre álló információk átfogó elemzését 
követően, a Bizottság nem tervezi jogsértési eljárás megindítását Görögország ellen a 
határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló 1999/70/EK irányelv átültetésének elmulasztása 
miatt. A panaszok vizsgálatának lezárása előtt minden panasztevőnek lehetősége lesz 
véleményének előadására.

5. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott kiegészítő válasz

a 930/2002. számú petíciót, a 233/2003. számú petíciót, a 336/2003. számú petíciót, a 
669/2003. számú petíciót, a 296/2004. számú petíciót, a 356/2004. számú petíciót, a 
460/2005. számú petíciót és a 665/2005. számú petíciót illetően is.

Az Európai Bíróság 2006. július 4-én hozta meg határozatát a C-212/04. számú Adeneler
ügyben, amelyben egy görög bíróság kérdéseket tett fel az 1999/70/EK irányelv értelmezésére 
és hatályára vonatkozóan, a 81/2003 számú elnöki rendelet fényében. A Bíróság 
megállapította, hogy a rendelet néhány rendelkezésével voltak problémák. Ezen problémákat 
egy korábbi szakaszban a bizottság is észlelte, és ennek megfelelően a Bizottság 2004-ben 
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értesítette a görög hatóságokat. A 81/2003. számú rendeletben lévő ellentmondó 
rendelkezéseket a 164/2004. számú és a 180/2004. számú elnöki rendeletekkel módosították. 
Hozzá kell tenni, hogy az Európai Bíróság az Adeneler döntésben megerősítette a Bizottság 
azon, a Petíciós Bizottság előtt több alkalommal előadott álláspontját is, amely szerint az 
1999/70/EK irányelv előírja, hogy a tagállamok vezessenek be intézkedéseket az egymást 
követő szerződésekből fakadó visszaélés megelőzésére, de nem írja elő azt, hogy a határozott 
időre szóló szerződéseket határozatlan időre szóló szerződésekké kellene átalakítani, amíg 
vannak más hatásos intézkedések a visszaélés megelőzésére.

A Bizottság úgy ítéli, hogy ilyen intézkedéseket vezettek be a 164/2004. számú és a 180/2004. 
számú rendeletekkel. Ezért minden vonatkozó panasz, amelyet a Bizottsághoz nyújtottak be a 
határozott idejű munkaviszonyról szóló 1999/70/EK irányelvnek a 2003. április 2-i 81/2003. 
számú, a 2004. július 19-i 164/2004. számú és a 2004. augusztus 23-i 180/2004. számú elnöki 
rendeletekkel történő görögországi átültetésével kapcsolatban lezártnak tekintendő. 

Ehhez kapcsolódóan, a következő két elemet kell megemlíteni az 1999/70/EK irányelvet 
átültető görög jogszabályok alkalmazásával és kikényszerítésével kapcsolatban.

1) A panaszok lezárását követően a Bizottság értesült a legutóbbi görögországi 
fejleményekről, amelyek azt jelzik, hogy az általános bíróságok több esetben úgy 
döntöttek, hogy a közszférában megkötött határozott időre szóló szerződéseket 
határozatlan időre szóló szerződésekké kell átalakítani, de az igazgatási és pénzügyi 
ellenőrzési hatóságok megtagadták ezen döntések végrehajtását. Egyrészt, magában az, 
hogy a hatóságok megtagadják a határozott időre szóló szerződések határozatlan időre 
szóló szerződésekké történő átalakítását, még nem jelenti azt, hogy a görög hatóságok 
elmulasztják az irányelv helyes végrehajtását. Másrészt, ha az általános bíróságok úgy 
találják, hogy az egyetlen rendelkezésre álló hatásos eszköz a határozott időre szóló 
szerződések határozatlan időre szóló szerződésekké történő átalakítása, akkor ezen 
döntések végrehajtásának megtagadása, olyan kérdéseket vet fel, amelyek a 1999/70/EK 
irányelv alkalmazását érintik, amennyiben a döntések olyan esetekre vonatkoznak, 
amelyek az irányelv hatálya alá tartoznak.

2) Felmerül az az általánosabb kérdés is, amely például a határozott időre szóló szerződések 
átalakítására vonatkozó ideiglenes intézkedéseknek az állammal és a szélesebb 
értelemben vett közszférával szembeni kikényszeríthetőségére vonatkozó külön 
jogszabályokkal kapcsolatos. Ez összefügg a 455/2005. számú petícióban felvetett 
kérdésekkel.

A Bizottság vizsgálja a fent említett ügyeket, és ebből a célból további tájékoztatást kért a 
görög hatóságoktól. Egy ilyen vizsgálat lehetővé fogja tenni a Bizottság számára, hogy 
értékelje a görög hatóságok által létrehozott azon rendszert, amelynek célja, hogy biztosítsa az 
1999/70/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályok alkalmazását és kikényszerítését.


