
CM\657362FI.doc PE 372.079 rev
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vetoomusvaliokunta

28.2.2007

ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 665/2005, Anastasia Petala, Kreikan kansalainen, Kreikan 
epäonnistumisesta Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan 
teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan 
keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 
annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY asianmukaisessa täytäntöönpanossa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa siitä, että Kreikka ei ole tähän mennessä noudattanut 
kyseisen direktiivin määräyksiä. Hänen huolensa perustuvat erityisesti lainsäädäntöön, joka 
hyväksyttiin äskettäin Kreikassa ja jonka nojalla määräaikaiset sopimukset voidaan muuttaa 
toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi vain sellaisten työntekijöiden osalta, jotka ovat 
työskennelleet saman työnantajan palveluksessa 24 kuukautta, kun kyseinen säädös tulee 
voimaan. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentilta toimia, joilla voidaan 
varmistaa, että Kreikka ryhtyy välittömästi noudattamaan sille direktiivin nojalla kuuluvia 
velvoitteita, jotta kreikkalaisiin määräaikaisiin työntekijöihin sovelletaan yhdenvertaista 
kohtelua ja jotta heidän kanssaan tehdään työsopimuksia, joihin heillä on oikeus unionin 
lainsäädännön nojalla.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. marraskuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission väliaikainen vastaus, saatu 28. maaliskuuta 2006

Taustatiedot ja kantelu

Vetoomuksen esittäjä on työskennellyt useiden perättäisten yhdeksi vuodeksi tehtyjen 
määräaikaisten sopimusten nojalla eräässä Kreikan julkisella sektorilla toimivassa järjestössä. 
Hän on toiminut siivoojana 15. tammikuuta 1999 – 14. tammikuuta 2003 ja lähettinä 
2. helmikuuta 2004 – 31. joulukuuta 2004. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että hänen työllään 
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vastattiin järjestön pysyviin tarpeisiin ja että alusta alkaen hän oli työntekijä, joka oli 
työsuhteessa tietyssä työpaikassa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen nojalla. 

Vetoomuksen esittäjä viittaa siihen, miten Kreikka on saattanut osaksi kansallista 
lainsäädäntöä määräaikaisesta työstä annetun direktiivin 1999/70/EY, ja valittaa, että hänen 
määräaikaisia sopimuksiaan ei voida muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi 
presidentin asetuksen 164/2004 säännösten nojalla. Hän myös huomauttaa, että koska Kreikka 
on saattanut direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä vasta myöhäisessä vaiheessa, häneltä 
on riistetty hänen työntekoon ja vakuutuksiin liittyvät oikeutensa, millä väheksytään 
työntekijöiden turvan nykyistä tasoa, josta säädetään direktiivillä 1999/70/EY. 

Komission huomautukset

Määräaikaisesta työstä annettuun direktiiviin 1999/70/EY liitetyn puitesopimuksen 
5 lausekkeessa jäsenvaltiot velvoitetaan antamaan sääntöjä perättäisten määräaikaisten 
työsopimusten väärinkäytösten estämiseksi. Yksi keino välttää tällaisia väärinkäytöksiä on 
ottaa käyttöön sääntöjä määräaikaisten sopimusten muuttamisesta toistaiseksi voimassa 
oleviksi sopimuksiksi. Direktiivillä ei kuitenkaan vaadita, että määräaikaiset sopimukset 
muutettaisiin toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi, jos käytössä on muita toimia 
väärinkäytösten estämiseksi. Kuten komissio on useissa yhteyksissä todennut, sinällään ei ole 
direktiivin vastaista, että määräaikaisia sopimuksia ei voida muuttaa toistaiseksi voimassa 
oleviksi sopimuksiksi Kreikan julkisella sektorilla.

Direktiiviin liitetyn puitesopimuksen 8 lausekkeen 3 kohdan mukaan sopimuksen 
täytäntöönpano ei ole pätevä peruste työntekijöiden suojan yleisen tason heikentämiseksi 
sopimuksen soveltamisalalla. Komissio ei ole saanut tämän vetoomuksen esittäjältä tai 
muistakaan lähteistä selviä todisteita siitä, että asetuksen 164/2004 antaminen olisi 
heikentänyt työntekijöiden yleisen turvan tasoa, jota tarkoitetaan direktiiviin liitetyn 
puitesopimuksen 8 lausekkeen 3 kohdassa. 

Päätelmät

Komissio katsoo, että tämä vetoomus ei vaikuta sen arvioon direktiivin 1999/70/EY 
saattamisesta osaksi Kreikan lainsäädäntöä. Näin ollen se ehdottaa, että tämän vetoomuksen 
käsittely päätetään.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007.

Samaa asiaa käsitellään vetoomuksissa nro 930/2002, 233/2003, 336/2003, 669/2003, 
296/2004, 356/2004, 460/2005 ja 665/2005.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 4. heinäkuuta 2006 päätöksen asiassa C-212/04, 
Adeneler, jossa kreikkalainen tuomioistuin esitti kysymyksiä direktiivin 1999/70/EY 
tulkinnasta ja vaikutuksista presidentin asetuksen 81/2003 tiettyjen säännösten valossa. 
Tuomioistuin katsoi asetuksen tiettyjen säännösten olevan ongelmallisia. Myös komissio oli 
kiinnittänyt aiemmin huomiota näihin ongelmakohtiin ja ilmoittanut asiasta Kreikan 
viranomaisille vuonna 2004. Asetuksen 81/2003 kiistanalaisia säännöksiä on muutettu 
presidentin asetuksilla 164/2004 ja 180/2004. On myös todettava, että Euroopan yhteisöjen 
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tuomioistuimen antama päätös asiassa Adeneler vahvisti myös komission kantaa suhteessa 
useaan vetoomusvaliokunnan esittämään asiaan: direktiivin 1999/70/EY mukaisesti 
jäsenvaltioiden on otettava käyttöön toimia määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön 
ehkäisemiseksi, mutta direktiivissä ei määrätä, että määräaikaiset työsopimukset on 
muutettava toistaiseksi voimassa oleviksi edellyttäen, että väärinkäyttö voidaan estää muiden 
tehokkaiden toimien avulla. 

Komissio katsoo, että tämänkaltaisia toimia on otettu käyttöön presidentin 
asetuksilla 164/2004 ja 180/2004. Siten kaikkien niiden komissiolle esitettyjen valitusten 
käsittely on päätetty, jotka koskevat määräaikaista työtä koskevan direktiivin 1999/70/EY 
saattamista osaksi Kreikan kansallista lainsäädäntöä presidentin asetuksilla 81/2003 (annettu 
2. huhtikuuta 2003), 164/2004 (annettu 19. heinäkuuta 2004) ja 180/2004 (annettu 
23. elokuuta 2004). 

Lisäksi on mainittava kaksi seikkaa direktiivin 1999/70/EY täytäntöönpanolainsäädännön 
soveltamisesta ja toteuttamisesta Kreikassa: 

1) Päätettyään valitusten käsittelyn komissio on saanut tietoja Kreikan viimeaikaisesta 
kehityksestä, jonka mukaisesti yleiset tuomioistuimet ovat päättäneet useissa asioissa, että 
julkisen sektorin määräaikaiset sopimukset on muutettava toistaiseksi voimassa oleviksi, 
mutta hallinto- ja tarkastusviranomaiset ovat kieltäytyneet panemasta päätöksiä täytäntöön. 
Toisaalta se, että viranomaiset ovat kieltäytyneet muuttamasta määräaikaisia 
työsopimuksia toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi, ei sinänsä välttämättä merkitse, 
että Kreikan viranomaiset eivät soveltaisi direktiiviä oikein. Toisaalta taas, jos yleisten 
tuomioistuinten kantana on, että ainoa tehokas keino on määräaikaisten työsopimusten 
muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi, kieltäytyminen näiden päätösten 
täytäntöönpanosta on ongelma direktiivin 1999/70/EY soveltamisen kannalta, jos päätös on 
annettu asioissa, jotka kuuluvat direktiivin soveltamisalaan. 

2) Tarkasteltavana on myös toinen yleisluontoisempi asia, joka liittyy esimerkiksi 
määräaikaisten sopimusten muuttamisen johdosta valtiota ja julkista sektoria vastaan 
esitettyjen välitoimien täytäntöönpanoa koskevaan erityiseen lainsäädäntöön. Asia koskee 
vetoomuksessa nro 455/2005 esitettyjä ongelmakohtia.

Komissio käsittelee edellä mainittuja asioita ja on pyytänyt tässä tarkoituksessa Kreikan 
viranomaisilta lisätietoja. Tarkastelun pohjalta komissio arvioi Kreikan viranomaisten 
käyttöön ottaman järjestelmän varmistaakseen direktiivin 1999/70/EY 
täytäntöönpanolainsäädännön soveltamisen ja toteuttamisen Kreikassa. 


