
CM\702211PL.doc PE400.341

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

19.12.2007

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 300/2007, którą złożyli Christos Nikoloutsopoulos i Konstantinos 
Tokatlidis (Grecja) z 33 podpisami, w sprawie nieprzestrzegania w Grecji 
przepisów 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

Składający petycję, prawnicy reprezentujący 33 osoby, które złożyły podpisy, twierdzą, że 
grecki zakład ubezpieczeń rolniczych (EL.G.A.), będący własnością państwa i posiadający 
osobowość prawną zgodnie z prawem prywatnym, nie spełnił wymogów wspomnianej wyżej 
dyrektywy w odniesieniu do 33 umów o pracę na czas określony. Składający petycję 
zaznaczają również, że z posiadaczami umów zawierano umowy o pracę na czas określony 
rozdzielone przerwami, co zgodnie z obecnymi przepisami umożliwia obejście wymogu 
przekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę stałą. Ponieważ właściwe władze 
sądowe nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji w postępowaniach wytoczonych w związku 
z tą sprawą, składający petycję wzywają Parlament Europejski do podjęcia działań, aby 
zapewnić natychmiastowe wdrożenie przepisów wskazanej dyrektywy w tej konkretnej 
sprawie, tak aby zagwarantować wyżej wspomnianym pracownikom zatrudnionym na umowy 
na czas określony w EL.G.A. równe traktowanie i umożliwić im zawarcie umowy o pracę 
w formie, która przysługuje im zgodnie z prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 sierpnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 grudnia 2007 r.
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Sprawa została również zarejestrowana przez Komisję Europejską jako skarga.

W roku 2005 pewna liczba pracowników ELGA (spółka prawa prywatnego działająca
w szerszym sektorze publicznym, które w całości należy do administracji publicznej) musiała 
odejść z pracy z powodu wygaśnięcia umów na czas określony. Pracownicy ci zwrócili się do 
sądów cywilnych, twierdząc, że mają prawo do zawarcia umów na czas nieokreślony. Podjęli 
działania prawne: wnieśli „normalne” pozwy i złożyli wnioski o zastosowanie środka 
tymczasowego. Jeden sąd okręgowy orzekł na ich korzyść, lecz obrońca odwołał się od 
wyroku. Pracownikom udało się również doprowadzić do wydania rozporządzeń 
tymczasowych. Rozporządzenia te zobowiązywały przedsiębiorstwo ELGA do 
tymczasowego przywrócenia pracowników na stanowiska. Przedsiębiorstwo ELGA nie 
dostosowało się do tych rozporządzeń, odwołując się do zmiany przepisów proceduralnych, 
zgodnie z którą rozporządzeń tymczasowych nie można stosować wobec szerszego sektora 
publicznego (na brak możliwości egzekwowania decyzji tymczasowych do szerszego sektora 
publicznego w Grecji zwrócono już uwagę Komisji Petycji PE w petycji nr 455/2005). 
Następnie pracownicy uzyskali w sądzie decyzję w sprawie zastosowania środka 
tymczasowego wraz z podtrzymaniem rozporządzeń tymczasowych. Musieli jednak 
powiadomić o tymczasowej decyzji pełnomocnika państwowego Areios Pagos (greckiego 
Sądu Najwyższego rozpatrującego sprawy cywilne i karne), ponieważ zgodnie z ustawą 
3388/2005 art. 4e ust. 4 pełnomocnik państwowy Areios Pagos ma prawo złożenia wniosku o 
przegląd każdej decyzji sądowej dotyczącej zastosowania środka tymczasowego, jeśli jego 
zdaniem ma ona związek z interesem ogólnym i jeśli oskarżeni reprezentują administrację 
publiczną, organy władzy lokalnej lub inne osoby prawa publicznego oraz inne osoby prawne 
prawa prywatnego w szerszym sektorze publicznym, które w całości należą do administracji 
publicznej. Pełnomocnik państwowy złożył wniosek o dokonanie przeglądu i sprawę 
przedyskutowano na posiedzeniu plenarnym Areios Pagos, na którym anulowano decyzję 
tymczasową i przekazano sprawę z powrotem do sądu, który rozpatrywał ją na początku. 
Areios Pagos wykluczyło inne drogi przekształcania umów na czas określony w umowy na 
czas nieokreślony niż te określone w dekrecie prezydenckim (DP) 164/04, uznając je za 
niezgodne z konstytucją.

Składający petycję twierdzą, że działania zmierzające do zastosowania środka tymczasowego 
miały na celu zapewnienie powodom ochrony zgodnie z dyrektywą 1999/70, w szczególności 
z klauzulą 5 (środki zapobiegania nadużyciom) oraz że pracownicy chcący korzystać z praw 
przysługujących im na mocy dyrektywy 1999/70/WE pozostawiani są bez skutecznej ochrony 
prawnej. Następnie oświadczają oni, że państwo greckie nie dokonało prawidłowej 
transpozycji dyrektywy 1999/70/WE, ponieważ wbrew klauzuli 8 ust. 3 obniżyło poziom 
ochrony gwarantowany przez ustawę nr 2112/1920. Wreszcie, przyznanie pełnomocnikowi
państwowemu Areios Pagos daleko idącego prawa do składania wniosków o dokonanie 
przeglądu każdej decyzji sądu zastosowania środka tymczasowego, jeśli jego zdaniem ma ona 
związek z interesem ogólnym i jeśli oskarżeni reprezentują szerszy sektor publiczny, stanowi 
naruszenie przepisów greckiego kodeksu postępowania cywilnego i prawo do sprawiedliwej 
rozprawy sądowej.

Greckie ustawodawstwo transponujące dyrektywę 1999/70/WE do prawa krajowego wydaje 
się obecnie poprawne. Kilka spraw dotyczących stosowania przepisów ustanowionych w tej 
dyrektywie w okresie przejściowym, gdy nie doszło jeszcze do poprawnej transpozycji 
dyrektywy, stanowi jednak przedmiot licznych postępowań toczących się przed sądami 
krajowymi, a także skarg, petycji i pytań parlamentarnych. 
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Zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Komisja Europejska, art. 20 ustawy 3301/2004, 
która wprowadziła brak możliwości egzekwowania rozporządzeń tymczasowych i decyzji 
wymierzonych przeciwko administracji publicznej, organom władzy lokalnej i innym osobom 
prawa publicznego został uznany za niezgodny z konstytucją przez Sąd Apelacyjny w 
Atenach (decyzja nr 1837/07). Zatem z jednej strony decyzje tymczasowe wydawane przez 
sądy cywilne orzekające o tymczasowym przywróceniu pracowników na stanowiska mogą 
być egzekwowane w przypadku administracji publicznej. Z drugiej strony Rada Stanu (grecki 
Najwyższy Sąd Administracyjny) uznała wcześniej, że właściwymi sądami w przypadku 
rozstrzygania sporów wynikających ze stosowania art. 11 DP 164/2004 nie są sądy cywilne, 
lecz administracyjne, ponieważ przepisy te ustanawiają zasady dotyczące prawa publicznego, 
którego wdrażanie powierzono ASEP, czyli niezależnej władzy administracyjnej. W związku 
z powyższym decyzje podejmowane przez ASEP w związku ze stosowaniem przepisów art. 
11 DP 164/2004 są decyzjami administracyjnymi możliwymi do wyegzekwowania i tworzą 
zmiany derogacyjne podlegające analizie ze strony Rady Stanu i sądów administracyjnych.

Komisja Europejska nadal bada ww. sprawy i w tym celu zamierza zwrócić się do władz 
greckich o dalsze informacje i wyjaśnienia. Komisja Europejska weźmie pod uwagę 
spostrzeżenia zgłoszone przez składających petycję dotyczące praw pełnomocnika
państwowego Areios Pagos. Analiza umożliwi Komisji Europejskiej dokonanie oceny 
systemu stworzonego przez greckie władze w celu zapewnienia stosowania i przestrzegania 
krajowego ustawodawstwa transponującego dyrektywę 1999/70/WE. 

Co się tyczy kwestii prawidłowości transponowania dyrektywy 1999/70/WE przez państwo 
greckie oraz obniżenia ochrony przewidzianej w klauzuli 8 ust. 3 dyrektywy, Komisja 
Europejska chciałaby zauważyć, że na podstawie informacji, którymi obecnie dysponuje, nie 
stwierdzono obniżenia ogólnego poziomu ochrony przyznawanej pracownikom w związku 
z zawieranymi umowami.


