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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0669/2003 złożona przez Dimitriosa Gousidisa (Grecja), w imieniu 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Prasowych Macedonii i Tracji, z dwoma podpisami, w 
sprawie warunków zatrudniania dziennikarzy pracujących dla "ERT" (radia i telewizji 
greckiej)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest przewodniczącym ww. stowarzyszenia, zwraca uwagę na fakt, 
że większość dziennikarzy pracujących dla "ERT" nie posiada, tak jak powinno być, umowy 
o pracę na czas nieokreślony, lecz jest zatrudniona w oparciu o umowy czasowe trwające od 1 
do 3 miesięcy. Składający petycję podkreśla, że tego typu umowy o pracę nie biorą pod 
uwagę przepisów prawa wspólnotowego dotyczących podstawowych praw zawodowych i 
socjalnych pracowników.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 18 grudnia 2003 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Wstępna odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 sierpnia 2004 r.

„Składający petycję odnosi się do trudnej sytuacji dziennikarzy publicznego radia i telewizji. 
Ocenia, że wielu spośród nich pełni funkcje stałych pracowników, ale w oparciu o umowy o 
dzieło, co oznacza, że nie uzyskują korzyści i innych praw należnych osobom zatrudnionym 
na stałe. Inni dziennikarze pracują w oparciu o umowy na czas określony, które nie wchodzą 
w zakres legislacji odnoszącej się do dyrektywy w sprawie pracy na czas określony.

Dyrektywa nr 1999/70/WE dotycząca zbiorowego porozumienia ramowego w sprawie pracy 
na czas określony zawartego przez ETUC, UNICE i CEEP 1 nie dotyczy osób pracujących w 
ramach umów o dzieło. W gestii właściwych władz krajowych leży stwierdzenie czy ww. 
osoby powinny być uznane raczej za pracowników czy za osoby wykonujące usługę. 

  
1 Dz.U. L 175 z 10.7.99, str. 88.
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Dyrektywa nie precyzuje również, w jakich okolicznościach zezwala się na zatrudnienie 
pracownika raczej na podstawie umowy na czas określony, niż na umowy na czas 
nieokreślony. Niniejsza kwestia również pozostaje w gestii legislacji krajowej i władz danego 
kraju.

Jednakże dyrektywa 1999/70/WE wprowadza obowiązek państw członkowskich do 
przeciwdziałania nadużyciom w stosowaniu następujących po sobie umów na czas określony. 
Mogą one ustalić listę obiektywnych przyczyn uzasadniających odnawianie tego typu umów, 
ustalić ich całkowitą, maksymalna liczbę lub możliwą ilość odnawianych umów. 

Grecki dekret w sprawie transpozycji dyrektywy podaje długa listę obiektywnych przyczyn 
zawierania umów na czas określony bez ograniczeń. W przypadku sektora audiowizulnego 
uznano, że istnieją obiektywne przyczyny, aby dopuszczać do kolejnych tego typu umów bez 
zastrzeżeń. Służby Komisji oceniają, ze pod tym względem grecki dekret nie transponuje 
dyrektywy w poprawny i stosowny sposób. 

Komisja przewiduje w związku z tym postawić wniosek o uchybienie przeciwko Grecji.”

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

„Realizacja dyrektywy 1999/70/WE w znaczący sposób poprawiła się przez wprowadzone 
nowe dekrety prezydenckie 164/2004 w odniesieniu do sektora publicznego i 180/2004 w 
odniesieniu do sektora prywatnego. 

Niestety z przykrością należy zauważyć, że nadal istnieją problemy w sektorze prywatnym, w 
szczególności w dziedzinie transportu powietrznego i usług lotniczych, w których utrzymuje 
się praktyka zawierania umów kolejno następujących po sobie na czas określony, bez żadnych 
ograniczeń. Komisja zamierza kontynuować działania w tej sprawie.”

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

„Grecja winna była dokonać transpozycji dyrektywy 1999/70/WE dotyczącej pracy na czas 
określony do dnia 10 lipca 2002 r. Grecja powiadomiła od tego czasu Komisję o transpozycji 
tej dyrektywy 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 szereg pism i skarg, a Parlament Europejski otrzymał szereg 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 którejkolwiek ze skarg poszczególni skarżący będą mieli możliwość 
przedstawienia swojego punktu widzenia.”

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-
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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 
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 skarg 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 przepisów specjalnych 
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.”


