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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Dimitrios Gousidis (görög állampolgár) által benyújtott 669/2003. sz. petíció Macedónia 
és Trákia Napilapjai Újságírói Szövetsége és egy aláíró társ nevében az ERT (görög 
rádió és TV) újságíróinak toborzási feltételeiről

1. A petíció összefoglalása

A petíciót benyújtó, aki a fent említett szövetség elnöke, fenntartja, hogy az ERT újságíróinak 
nagy többségét rövid ideiglenes szerződésekkel alkalmazzák, egytől három hónapig terjedő 
időtartammal, határozatlan idejű szerződések helyett, ahogyan annak lennie kellene. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a munkavállalók közösségi rendelkezések szerinti alapvető 
munkahelyi jogait és társadalmi jogaikat ezek a munkavállalási szerződések megsértik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2003. december 18-án. Információt kértek a Bizottságtól a 175. §. 
(4) bekezdésre hivatkozással.

3. A Bizottság válasza, beérkezett 2004. augusztus 25-én

A petíció benyújtója hivatkozik az újságírók nehéz helyzetére a nyilvános közvetítői területen. 
A petíció benyújtója szerint sokan folyamatos hiányt töltenek be, de szolgáltatási 
szerződésekkel dolgoznak, ami azt jelenti, hogy nem jogosultak juttatásokra vagy a 
munkavállalóknak biztosított más jogokra. Mások határozott idejű szerződésekkel dolgoznak, 
melyek nem tartoznak a határozott idejű munkáról szóló irányelv jogi végrehajtása alá.
Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK1 irányelv nem vonatkozik a szolgáltatási szerződéssel 
munkát vállaló személyekre. Még ha ezeknek a személyeknek a helyzete olyan is, hogy őket 
alkalmazottnak kellene tekinteni szolgáltatási szerződők helyett, ezt az ügyet akkor is az
illetékes nemzeti  hatóságoknak kell vizsgálniuk. Az irányelv nem köti ki, mikor lehetséges
egy dolgozót határozott idejű szerződéssel alkalmazni határozatlan idejű helyett. Ezzel az 
üggyel szintén a nemzeti törvényeknek és hatóságoknak kell foglalkozniuk.

  
1 HL L 175., 1999.07.10., 88. o.
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Mindazonáltal, a 99/70/EK irányelv kötelezettséget ír elő a tagállamok számára, hogy 
megakadályozzák az egymást követő határozott idejű szerződések használatából eredő 
visszaéléseket. Választhatnak, hogy a szerződések megújítását igazoló objektív feltéteket 
vezetnek-e be, maximum időtartamot határoznak meg, vagy a megújítások számát 
korlátozzák.

Az irányelvet végrehajtó görög rendelkezés meghatároz egy hosszú listát az objektív 
feltételekről a korlátlan számú határozott idejű szerződésekre vonatkozóan. Az audiovizuális 
ágazatban kialakult egy olyan nézet, hogy az objektív feltételek a folyamatos szerződésekre 
korlátozás nélkül érvényesek. A Bizottság szervei úgy vélik, hogy a görög rendelkezés ebben 
a tekintetben nem helyes vagy nem megfelelő módon vette át az irányelvet. A Bizottság ezért 
Görögország ellen jogsértési eljárás indít.

4. A Bizottság további válasza, beérkezett 2005. február 1-jén

Az 1999/70/EK irányelv végrehajtása szempontjából nagy előrelépést jelentett a közszférára 
alkalmazandó 164/2004. számú, valamint a magánszektorra alkalmazandó 180/2004. számú 
új görög elnöki rendelet. 

Sajnos azonban a magánszektorban maradt még néhány probléma, nevezetesen a légiforgalmi 
és a reptéri szolgáltatási ágazatban, ahol még mindig lehetségesnek látszik az egymást 
korlátlan számban követő határozott idejű szerződések megkötése. A Bizottságnak ezért 
szándékában áll figyelemmel kísérni ezt a témát.

5. A Bizottság következő válasza, beérkezett 2006. március 28-án

A határozott idejű munkaszerződésről szóló 1999/70/EK irányelvet Görögország 2002. július 
10-án ültette át a nemzeti jogba. Görögország azóta értesítette a Bizottságot, hogy az 
irányelvet három elnöki rendelettel (2003. április 2. 81/2003, 2004. július 19. 2004/164 és 
2004. augusztus 23. 2004/180) beiktatták. A Bizottsághoz nagy számban érkeztek levelek és 
panaszok, valamint az Európai Parlament is számos petíciót kapott, amelyekben többféle 
panaszt sorolnak fel az irányelv görögországi átültetésével kapcsolatban.

A fent említett elnöki rendeletek alapos elemzése után a Bizottság nem szándékozik jogsértési 
eljárást indítani Görögországgal szemben. Jobb lenne, ha mielőtt lezárják a panaszokat, az 
egyéni panasztevők célszerűség szempontjából a megfelelő időpontban terjesztenék elő 
véleményeiket. 

6. 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.
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Az Európai Bíróság 2006. július 4-én hozta meg ítéletét 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 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 ítéletben megerősítette a Bizottság azon, a Petíciós 
Bizottság előtt több alkalommal előadott álláspontját, amely szerint az 1999/70/EK irányelv 
előírja, hogy a tagállamok vezessenek be intézkedéseket az egymást követő szerződésekből 
fakadó visszaélések megelőzésére, de nem írja elő azt, hogy a határozott időre szóló 
szerződéseket határozatlan időre szóló szerződésekké kellene átalakítani, amíg vannak más 
hatásos intézkedések a visszaélések megelőzésére.

A Bizottság úgy véli, 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 tényezőt kell megemlíteni az 1999/70/EK irányelvet 
átültető görög jogszabályok alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatban.

1) A panaszok lezárását követően a Bizottság értesült a legutóbbi görögországi 
fejleményekről, amelyek azt jelzik, hogy a bíróságok több esetben úgy ítélkeztek, 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 a 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 végrehajthatóságára 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 végrehajtását.


