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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0665/2005 złożona przez Anastasię Petalę (Grecja), w sprawie nieprawidłowego 
wdrożenia przez Grecję dyrektywy Rady 1999/70/WE dotyczącej Porozumienia 
ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię 
Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum 
Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków 
Zawodowych (ETUC)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie z powodu nieprzestrzegania przez Grecję wyżej 
wymienionej dyrektywy, szczególnie w związku z niedawno przyjętymi w Grecji 
uregulowaniami, w myśl których umowy o pracę na czas określony mogą zostać przedłużone 
na czas nieokreślony jedynie w przypadku osób, które były zatrudnione przez danego 
pracodawcę przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie nowych uregulowań. Składająca 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań gwarantujących 
natychmiastowe zastosowanie wymienionej dyrektywy w Grecji, tak by greccy pracownicy 
zatrudnieni na czas określony byli traktowani jednakowo i mogli zawierać takie umowy o 
pracę, jakie przysługują im w świetle przepisów unijnych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 15 listopada 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 marca 2006 r.

„Kontekst i skarga 
Składająca petycję była zatrudniona na podstawie kilku kolejnych jednorocznych umów na 
czas określony przez organizację działającą w greckim sektorze publicznym jako sprzątaczka 
w okresie od 2 lutego 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Składająca petycję uważa, że jej praca 
zaspokajała określone i stałe potrzeby organizacji oraz że charakter jej zatrudnienia od 
samego początku odpowiadał charakterowi zatrudniania pracownika zatrudnionego na 
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podstawie umowy na czas nieokreślony. 

Składająca petycję odnosi się do transponowania w Grecji dyrektywy 1999/70/WE w sprawie 
pracy na czas określony i twierdzi, że zgodnie z warunkami dekretu prezydenckiego 164/2004 
nie ma możliwości przekształcenia umów na czas określony w umowę na czas nieokreślony 
oraz że w wyniku późnego transponowania dyrektywy w Grecji została pozbawiona pracy 
i prawa do ubezpieczenia, co obniża obowiązujący poziom ochrony pracowników 
wprowadzony przez dyrektywę 1999/70/WE. 

Uwagi Komisji Europejskiej 

Klauzula 5 Porozumienia ramowego dołączonego do dyrektywy 1999/70/WE w sprawie 
pracy na czas określony obliguje państwa członkowskie do przyjęcia przepisów w celu 
niedopuszczenia do nadużyć w zakresie kolejnych umów na czas określony. Jednym 
sposobem niedopuszczenia do takich nadużyć jest ustanowienie przepisów w sprawie 
przekształcania umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony. Dyrektywa nie 
wymaga jednak, aby umowy na czas określony przekształcano w umowy na czas 
nieokreślony, pod warunkiem, że istnieją inne środki zapobiegania nadużyciom. Komisja 
Europejska wielokrotnie stwierdzała, że fakt, iż w greckim sektorze publicznym niemożliwe 
jest przekształcenie umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony nie jest sam 
w sobie sprzeczny z dyrektywą.

Zgodnie z klauzulą 8 ust. 3 Porozumienia ramowego załączonego do dyrektywy, wdrożenie 
porozumienia nie stanowi uzasadnionego powodu dla obniżenia ogólnego poziomu ochrony 
przyznanego pracownikom w ramach porozumienia. Komisja Europejska nie widzi również 
żadnych argumentów wynikających z niniejszej petycji lub innych danych, które 
przemawiałyby za tym, że przyjęcie dekretu 164/2004 obniżyło ogólny poziom ochrony 
przyznany pracownikom w rozumieniu klauzuli 8 ust. 3 Porozumienia ramowego 
dołączonego do dyrektywy. 

Wnioski 

Komisja Europejska nie stwierdza, by niniejsza petycja zmieniała jej ocenę dotyczącą 
transpozycji dyrektywy 1999/70/WE w Grecji i w związku z tym proponuje zamknięcie 
petycji.”

4. Dodatkowa 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-
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. 
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Kontrowersyjne postanowienia dekretu 81/2003 zostały zmienione dekretami prezydenckimi 
164/2004 oraz 180/2004. Należy dodać, że w orzeczeniu w sprawie Adeneler Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości poparł 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 zapobiegające nadużyciom. 

KE wyraża przekonanie, że środki takie zostały wprowadzone przez dekrety prezydenckie 
164/2004 i 180/2004. W związku z powyższym wszystkie wniesione do komisji petycje 
dotyczące transpozycji w Grecji przez trzy dekrety prezydenckie - 81/2003 z dnia 2 kwietnia 
2003 r., 164/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. oraz 180/2004 z 23 dnia sierpnia 2004 r. –
dyrektywy 1999/70/WE w sprawie pracy na czas określony 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, iż umowy na czas 
określony w sektorze publicznym powinny zostać przekształcone w umowy na czas 
nieokreślony, ale organy kontrolne i administracyjne odmówiły wykonania tych decyzji. 
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 pragnie dokładniej zbadać wyżej wymienione kwestie, w związku z czym zwróciła 
się ona do władz greckich o dodatkowe informacje. Pogłębiona analiza pozwoli Komisji na 
dokonanie oceny stosowanych przez greckie władze mechanizmów zapewniających 
stosowanie i wykonanie krajowego ustawodawstwa przyjmującego dyrektywę 1999/70/WE.”
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