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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Anastasia Petala görög állampolgár által benyújtott 0665/2005. számú petíció az 
Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC), az Európai Ipari és Munkaadói Szövetségek 
Uniója (UNICE), valamint az Állami Vállalatok Központja (CEEP) által a határozott 
ideig tartó munkaviszonyról megkötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK tanácsi 
irányelv Görögország általi nem teljesítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki, hogy Görögország nem tesz eleget a fenti 
irányelvben foglaltaknak, különös tekintettel arra, hogy egy közelmúltban hatályba lépett 
jogszabály értelmében a határozott idejű munkaszerződések csak azon alkalmazottak esetében 
alakíthatók határozatlan idejűekké, akik a jogszabály hatálybalépésekor legalább 24 hónapja 
ugyanannál a munkáltatónál dolgoztak. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy tegyen lépéseket az irányelv Görögországgal való azonnali betartatására, hogy ezáltal a 
határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező görög alkalmazottak egyenlő elbánásban 
részesüljenek, és olyan munkaszerződést kapjanak, amelyek az EU jogszabályai szerint őket 
megilletik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2000. november 15. Felkérik a Bizottságot, hogy a Szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. március 28-án kapott válasz

A háttér és a panasz

A petíció benyújtóját több folyamatos egyéves határozott idejű szerződés alapján takarítóként 
alkalmazták a görög közszolgálati szektor egy szervezetében 1999. január 15. és 2003. január 
14. között, majd futárként 2004. február 2. és 2004. december 31. között. A petíció benyújtója 
szerint munkája a szervezet meghatározott és állandó szükségleteit elégítette ki, és a 
foglalkoztatásának jellegére tekintettel kezdettől fogva határozatlan idejű szerződéssel 
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rendelkező függő munkavállaló volt.

A petíció benyújtója hivatkozik határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK irányelv görögországi átültetésére hivatkozik, és 
tiltakozik az ellen, hogy határozott idejű szerződése nem alakítható át a 164/2004. számú 
elnöki rendelet szerinti határozatlan idejű szerződéssé, és hogy az irányelv elkésett 
görögországi átültetése arra vezetett, hogy megfosztották munkajogi és biztosítási 
jogosultságaitól, lerontva a 1999/70/EK irányelv által a munkavállalók védelmére biztosított 
meglévő szintet.

A Bizottság megjegyzései

A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK 
irányelvhez csatolt keretmegállapodás 5. cikke kötelezi a tagállamokat a folyamatos 
határozott idejű munkaszerződésekkel kapcsolatos visszaéléseket megelőző rendelkezések 
elfogadására. E visszaélések megelőzésének egyik módja a határozott idejű 
munkaszerződések határozatlan idejű munkaszerződésekké való átalakítását előíró 
rendelkezések bevezetése. Mindemellett az irányelv nem kívánja meg a határozott idejű 
munkaszerződések határozatlan idejű munkaszerződésekké való átalakítását abban az esetben, 
ha a visszaélések megelőzésére más intézkedéseket is foganatosítanak. Mint ahogy a 
Bizottság már számos alkalommal megállapította, hogy az a tény, hogy a görög közszolgálati 
szektorban nincs lehetőség a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű 
munkaszerződésekké való átalakítására, önmagában nem ellentétes az irányelvvel.

Az irányelvhez csatolt keretmegállapodás 8.3. cikke alapján a megállapodás végrehajtása nem 
szolgáltathat érvényes alapot a megállapodás által érintett területen a munkavállalók számára 
biztosított általános védelem szintjének csökkentéséhez. A Bizottság sem e petíció alapján, 
sem más módon nem látja egyértelműen feltételezhetőnek azt, hogy a 164/2004. számú 
rendelet elfogadása csökkentette volna az irányelvhez csatolt keretmegállapodás 8. cikk (3) 
bekezdése szerinti értelemben a munkavállalók számára biztosított általános védelem 
szintjének csökkentésével járt volna.

Következtetések

A Bizottság nem látja úgy, hogy ez a petíció megváltoztatná a 1999/70/EK irányelv 
görögországi átültetésére vonatkozó értékelését, ezért a petíció lezárására tesz javaslatot.

4. 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.

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

A Bizottság úgy ítéli, 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 elemet kell megemlíteni az 1999/70/EK irányelvet 
átültető görög jogszabályok alkalmazásával és kikényszerítésével kapcsolatban.

1) A panaszok lezárását követően a Bizottság értesült a legutóbbi görögországi 
fejleményekről, amelyek azt jelzik, hogy az általános bíróságok több esetben úgy 
döntöttek, 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 az általános 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 kikényszeríthetőségére 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 kikényszerítését.


