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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0233/2003 złożona przez Christosa Polyzogopoulosa (Grecja), w imieniu 
Powszechnej Konfederacji Pracowników Greckich (GSEE), z jednym podpisem 
dodatkowym, w sprawie niespełnienia przez Grecję postanowień dyrektywy Rady 
99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie 
umów na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji 
Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw 
Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, przewodniczący GSEE, wskazuje na fakt, że jak dotąd Grecja nie przyjęła 
przepisów ustawowych i administracyjnych niezbędnych do wdrożenia wyżej wymienionej 
dyrektywy, mimo że nieprzekraczalny termin, przedłużony dla Grecji o 12 miesięcy z 
powodu wystąpienia szczególnych trudności, minął 10 lipca 2002 r. Składający petycję 
wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań mających na celu zapewnienie wdrożenia 
dyrektywy w Grecji, co zagwarantuje pracownikom zatrudnionym na czas określony w Grecji 
równe traktowanie i możliwe do zaakceptowania umowy o pracę.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 17 października 2003 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Wstępna odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 14 stycznia 2004 r.

Składający petycję skarżył się na fakt, że w momencie złożenia petycji Grecja nie dokonała 
transpozycji dyrektywy 99/70/WE dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie umów na 
czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych 
i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz 
Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)1. W przypadku Grecji 
transpozycja dyrektywy powinna była nastąpić do dnia 10 lipca 2002 r.

  
1 Dz.U. L 175 z 10.7.1999, str. 175
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Grecja nie dokonała transpozycji w terminie, w związku z czym Komisja przygotowała 
postępowanie w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego. Jednak od tego czasu Grecja 
dokonała transpozycji dyrektywy w drodze dekretu prezydenckiego, który wszedł w życie z 
dniem 2 kwietnia 2003 r. Obecnie Komisja ocenia środki transpozycji.

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 grudnia 2004 r.

Pierwsze przepisy wykonawcze w Grecji, które weszły w życie z dniem 2 kwietnia 2003 r., 
nie były zadowalające w odniesieniu do środków zapobiegania nadużyciom wynikającym z 
wykorzystywania kolejnych umów o pracę na czas określony. Dnia 19 lipca 2004 r. Grecja 
wydała nowy dekret, który zmienia sytuację sektora publicznego. Oprócz przekształcenia 
niektórych umów o pracę na czas określony w stałe stanowiska pracy, obowiązuje ogólna 
zasada, zgodnie z którą umowy o pracę na czas określony przekraczające maksymalny okres 
są uznawane za nieważne, co wiąże się z odszkodowaniem dla pracowników i sankcjami 
wobec pracodawców. 

Zasady dotyczące umów o pracę na czas określony zawarte w nowym dekrecie wydają się 
zgodne z dyrektywą w sprawie pracy na czas określony. Jednak poprawy wymaga nie tylko 
sytuacja w sektorze publicznym, ale również prywatnym. Służby Komisji zwróciły się o 
dostarczenie informacji na temat środków legislacyjnych przewidzianych w Grecji. 

Niezwłocznie po otrzymaniu od Grecji informacji na temat wszelkich dodatkowych 
przepisów wykonawczych Komisja oceni ich całkowitą zgodność z prawem Wspólnoty i, w 
razie potrzeby, podejmie niezbędne środki.

5. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 marca 2006 r.

Grecja miała dokonać transpozycji dyrektywy 99/70/WE w sprawie umów na czas określony 
do dnia 10 lipca 2002 r. W międzyczasie Grecja powiadomiła Komisję o dokonaniu 
transpozycji dyrektywy w drodze trzech dekretów prezydenckich: 81/2003 z 2 kwietnia 
2003 r., 164/2004 z 19 lipca 2004 r. i 180/2004 z 23 sierpnia 2004 r. Komisja otrzymała 
jednak szereg listów i skarg, a Parlament Europejski – petycji, zawierających różne 
zastrzeżenia w odniesieniu do transpozycji dyrektywy w Grecji.

Po dokładnej analizie wymienionych wyżej dekretów prezydenckich Komisja nie zamierza 
wszcząć procedury w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego przeciwko Grecji w związku 
z brakiem transpozycji dyrektywy 99/70/WE w sprawie umów na czas określony. Należy 
jednak dodać, że przed uznaniem jakiejkolwiek skargi za rozpatrzoną poszczególni skarżący 
będą mieli możliwość wyrażenia swojego stanowiska.

6. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

„Dotyczy petycji nr 930/2002, nr 233/2003, nr 336/2003, nr 669/2003, nr 296/2004, 
nr 356/2004, nr 460/2005 oraz nr 665/2005.

W dniu 4 lipca 2006 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-
212/04 (Adeneler), w której sąd grecki zadał pytania dotyczące interpretacji i skutków 
dyrektywy 1999/70/WE w świetle niektórych postanowień dekretu prezydenckiego 81/2003. 
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Trybunał dopatrzył się problemów w pewnych postanowieniach ww. dekretu. Problemy te 
wcześniej odkryła również Komisja i w 2004 r. poinformowała o nich władze greckie. 
Kontrowersyjne postanowienia dekretu 81/2003 zostały zmienione dekretami prezydenckimi 
164/2004 oraz 180/2004. Należy dodać, że w orzeczeniu w sprawie Adeneler Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości również poparł stanowisko Komisji przedstawiane wielokrotnie 
przed Komisją Petycji: Dyrektywa 99/70/WE zobowiązuje państwa członkowskie do 
wprowadzenia środków zapobiegających nadużyciom wynikającym z odnawiania umów na 
czas określony, ale nie wymaga zmiany umów o pracę na czas określony w umowy o pracę na 
czas nieokreślony, o ile istnieją skuteczne środki zapobiegające nadużyciom. 

Komisja uważa, że takie środki zostały wprowadzone za pośrednictwem dekretów
prezydenckich 164/2004 i 180/2004. W związku z tym wszystkie wniesione do Komisji 
petycje dotyczące transpozycji w Grecji dyrektywy 99/70/WE w sprawie pracy na czas 
określony za pośrednictwem trzech dekretów prezydenckich (81/2003 z dnia 2 kwietnia 
2003 r., 164/2004 z 19 lipca 2004 r. oraz 180/2004 z 23 sierpnia 2004 r.) zostają zamknięte. 

Dodatkowo, w odniesieniu do praktycznego stosowania i egzekwowania greckiego 
ustawodawstwa realizującego postanowienia dyrektywy 99/70/WE, należy mieć na uwadze 
następujące kwestie: 

1) Po zamknięciu petycji Komisja otrzymała informacje na temat ostatnich wydarzeń w 
Grecji wskazujących, że w wielu sprawach właściwe sądy orzekły, że umowy na czas 
określony w sektorze publicznym powinny zostać przekształcone w umowy na czas 
nieokreślony, ale organy kontrolne i administracyjne odmówiły wykonania tych decyzji. 
Sama odmowa przekształcenia umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony 
niekoniecznie świadczy o niewłaściwym wdrożeniu dyrektywy przez greckie władze. 
Jednak z drugiej strony właściwe sądy orzekły, że jedynym dostępnym skutecznym 
środkiem naprawczym jest zmiana umów na czas określony w umowy na czas 
nieokreślony, a odmowa wykonania tej decyzji podałaby w wątpliwość stosowanie 
dyrektywy 99/70/WE w przypadkach, w których takie decyzje dotyczą spraw 
wchodzących w jej zakres. 

2) Istnieje również ogólniejsza kwestia odnosząca się do specjalnych przepisów dotyczących 
egzekwowania środków tymczasowych podjętych w stosunku do państwa i większych 
sektorów publicznych dotyczących przykładowo przekształcania umów na czas określony. 
Wspomniana kwestia odnosi się do petycji nr 455/2005.

Komisja chce dokładniej zbadać wyżej wymienione kwestie i w związku z tym zwróciła się 
do władz greckich o dodatkowe informacje. Taka analiza pozwoli Komisji na dokonanie 
oceny wykorzystywanych przez władze greckie mechanizmów zapewniających stosowanie 
i wykonanie krajowego ustawodawstwa realizującego postanowienia dyrektywy 99/70/WE.


