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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 336/2003 złożona przez Spyrosa Provotasa (Grecja), w sprawie dyrektywy Rady 
nr 1999/70/WE dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony

1. Streszczenie petycji

Autor petycji informuje, że Grecja dotychczas nie dokonała transpozycji do prawa greckiego 
dyrektywy Rady nr 1999/70/WE dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas 
określony, wzbudzając w ten sposób poczucie niepewności wśród pracowników 
zatrudnionych na podstawie takich umów, nie oferujących im tych samych praw co 
pracownikom zatrudnionym na podstawie umów na czas nieokreślony. Autor petycji zabiega 
o interwencję Parlamentu Europejskiego mającą na celu zagwarantowanie, że dyrektywa 
zostanie niezwłocznie wdrożona do prawa krajowego.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dn. 31 października 2003 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dn. 4 marca 2004 r.

Autor petycji skarży się, że w okresie składania petycji Grecja nie dokonała transpozycji 
dyrektywy nr 99/70/WE dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas 
określony, zawartego pomiędzy ETUC, UNICE oraz CEEP1. Dyrektywa miała zostać 
włączona do przepisów greckiego prawa krajowego 10 lipca 2002 roku. Uważa on również, 
że ostateczny termin włączenia przez Grecję tej dyrektywy do prawa krajowego powinien 
zostać ustalony na 10 lipca 2001 r. i że nie spełniono warunków, zgodnie z którymi 
przyznawany jest ten dodatkowy rok na wdrożenie.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy, państwa członkowskie uzyskują przedłużenie o rok terminu 
na wdrożenie, jeśli okazało się to niezbędne i po przeprowadzeniu konsultacji z 
pracodawcami i pracownikami w celu uwzględnienia specyficznych trudności bądź wdrażania 

  
1 Dz.U. L 175 z 10.07.99, str. 175



CM\657350PL.doc PE 341.522rev IIIv01-002/3CM\657350PL.doc

PL

poprzez porozumienie zbiorowe. Muszą o tym powiadomić Komisję. Do państw 
członkowskich należy jednak osądzenie, czy takie okoliczności miały miejsce. Komisja 
zgodnie z prawem nie może odmówić zgody na przedłużenie terminu.

Nawet jeśli Grecja powiadomiła Komisję o wykorzystaniu możliwości przedłużenia terminu 
transpozycji, termin nie został dotrzymany. W związku z tym Komisja wszczęła 
postępowanie o naruszenie przepisów. Od tego czasu Grecja dokonała transpozycji na mocy 
wydanego przez prezydenta dekretu, który wszedł w życie 2 kwietnia 2003 roku. Komisja 
przeprowadza aktualnie ocenę tej transpozycji.

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dn. 1 lutego 2005 r.

Wykonanie dyrektywy 1999/70/WE znacznie się poprawiło dzięki nowym, wydanym przez 
prezydenta Grecji dekretom: 164/2004 w odniesieniu do sektora publicznego oraz 180/2004 w 
odniesieniu do sektora prywatnego. 

Niestety, część problemów dotyczących sektora publicznego pozostała aktualna, zwłaszcza w 
odniesieniu do transportu powietrznego i usług lotniskowych, gdzie zawieranie następujących 
po sobie umów na czas określony wydaje się nadal możliwe bez żadnych ograniczeń. 
Komisja zamierza więc w dalszym ciągu zajmować się tą kwestią.

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

Transpozycja dyrektywy 1999/70/WE dotyczącej pracy na czas określony powinna była 
zostać dokonana w Grecji do dnia 10 lipca 2002 r. Grecja powiadomiła od tego czasu 
Komisję o jej dokonaniu na mocy trzech dekretów prezydenckich: 81/2003 z dnia 2 kwietnia 
2003 r., 164/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. oraz 180/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. Komisja 
otrzymała również pewną liczbę pism i skarg, a Parlament Europejski otrzymał pewną liczbę 
petycji, zawierających różnorodne skargi związane z transpozycją dyrektywy w Grecji.

Po dokładnym przeanalizowaniu wyżej wymienionych dekretów prezydenckich Komisja nie 
zamierza wszczynać procedury o naruszenie wobec Grecji. Powinno się dodać, że przed 
zamknięciem jakiejkolwiek skargi poszczególnym skarżącym stworzona zostanie możliwość 
przedstawienia swojego punktu widzenia.

6. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dn. 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. 
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 przepisy dekretu 81/2003 zostały zmienione dekretami prezydenckimi 
164/2004 oraz 180/2004. Należy dodać, że w orzeczeniu w sprawie Adeneler Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości poparł również stanowisko Komisji przedstawiane wielokrotnie 
przed Komisją Petycji: dyrektywa 1999/70/WE zobowiązuje państwa członkowskie do 
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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 zapobiegania nadużyciom. 

Komisja uważa, że takie środki zostały wprowadzone przez dekrety prezydenckie 164/2004 i 
180/2004. W związku z tym wszystkie wniesione do Komisji skargi dotyczące transpozycji w 
Grecji dyrektywy 1999/70/WE w sprawie pracy na czas określony przez trzy dekrety 
prezydenckie - 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 przyjmującego dyrektywę 1999/70/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. Z 
jednej strony 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 poddałaby pod wątpliwość stosowanie 
dyrektywy 1999/70/WE w przypadkach, w których takie decyzje dotyczą spraw 
wchodzących w jej zakres. 

2) Występuje 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; w związku z tym zwróciła się do 
władz greckich o dodatkowe informacje. Pogłębiona analiza pozwoli Komisji na dokonanie 
oceny stosowanych przez władze greckie mechanizmów zapewniających stosowanie i 
wykonanie krajowego ustawodawstwa przyjmującego dyrektywę 1999/70/WE. 
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