
CM\702844FI.doc PE400.402v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta
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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 233/2003, Christos Polyzogopoulos, Kreikan kansalainen, Kreikan 
työntekijöiden keskusjärjestön GSEE:n puolesta, ja yksi allekirjoittanut, Euroopan 
ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) 
tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28 päivänä 
kesäkuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY noudattamatta 
jättämisestä Kreikassa

Vetoomus nro 455/2005, Magdalini Tsipra, Kreikan kansalainen, P.O.E.I.D.D.-
liiton (Kreikan yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien virkamiesten liitto)
puolesta, koskien 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 noudattamatta 
jättämistä Kreikassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 233/2003

Vetoomuksen esittäjä, GSEE:n puheenjohtaja, toteaa, että Kreikka ei ole vielä hyväksynyt 
edellä mainitun direktiivin täytäntöönpanon vaatimia lakeja ja hallinnollisia määräyksiä, 
vaikka täytäntöönpanon määräaika pidennettynä 12 kuukauden lisäajalla, joka myönnettiin 
Kreikalle maassa ilmenneiden erityisongelmien vuoksi, päättyi 10. heinäkuuta 2002. 
Vetoomuksen esittäjä vetoaa Euroopan parlamenttiin, jotta se varmistaisi direktiivin 
täytäntöönpanon Kreikassa, jolloin myös tilapäisten työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja 
hyväksyttävät työsopimukset Kreikassa voitaisiin varmistaa.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 455/2005

Vetoomuksen esittäjä kertoo edustamansa järjestön nimissä, että Kreikka ei vielä noudata 
edellä mainitun direktiivin vaatimuksia. Hän viittaa tältä osin Kreikan uuteen lainsäädäntöön, 
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jonka nojalla päätöksiä väliaikaisen oikeudellisen suojan myöntämisestä erotetuille 
työntekijöille ei ilmeisesti tarvitse enää noudattaa. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että Kreikka ryhtyy välittömästi 
noudattamaan edellä mainitun direktiivin säännöksiä ja että tilapäisessä työsuhteessa olevia 
kreikkalaisia työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja heihin sovelletaan sopimusehtoja, 
joihin he ovat EU:n lainsäädännön nojalla oikeutettuja.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus nro 233/2003 otettiin käsiteltäväksi 17. lokakuuta 2003.
Vetoomus nro 455/2005 otettiin käsiteltäväksi 22. syyskuuta 2005.
Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission väliaikainen vastaus, saatu 19. joulukuuta 2007

Kantelun tausta

Vetoomusten esittäjät valittavat, että Kreikka ei edelleenkään noudata määräaikaista työtä 
koskevassa direktiivissä 1999/70/EY asetettuja velvoitteita. Vaikka Kreikka on saattanut
direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, tietyt menettelysäännöt vaikeuttavat 
vetoomusten esittäjien mukaan erotettujen työntekijöiden väliaikaista oikeudellista suojaa
koskevien päätösten noudattamista. He pyytävät Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin
sen varmistamiseksi, että määräaikaista työtä koskevan direktiivin 1999/70/EY vaatimuksia 
aletaan noudattaa viipymättä ja että tilapäisessä työsuhteessa olevia työntekijöitä kohdellaan 
yhdenvertaisesti ja heihin sovelletaan sopimusehtoja, joihin he ovat EU:n lainsäädännön 
nojalla oikeutettuja.

Komission huomautukset

Komissio otti yhteyttä Kreikan viranomaisiin koskien Kreikan julkista sektoria vastaan 
annettujen välipäätösten täytäntöönpanoa. Viranomaiset ilmoittivat, että asioissa, jotka 
koskevat Kreikan julkisen sektorin määräaikaisten työsopimusten muuttamista toistaiseksi 
voimassa oleviksi, toimivaltaisia ovat hallintotuomioistuimet, eivät yleiset tuomioistuimet. 
Viranomaisten mukaan kyseisillä menettelysäännöillä ei ole vaikutusta direktiivin
1999/70/EY täytäntöönpanotoimien tehokkaaseen ja täysimääräiseen toteuttamiseen. Kreikan 
korkein oikeus on vahvistanut viranomaisten kannan tuomiossaan nro 19/2007.

Komission yksiköt ottavat kuitenkin uudelleen yhteyttä Kreikan viranomaisiin ja pyytävät 
näitä selvittämään siirtymäkaudella sovellettavaa yleistä lainsäädäntöä, johon voi kuulua 
direktiivin 1999/70/EY täytäntöönpanotoimia laajempia kansallisia säännöksiä.

Päätelmät

Kreikan viranomaisten antamien selvitysten valossa komissio ei näe perusteita toimien 
aloittamiselle Kreikkaa vastaan direktiivin 1999/70/EY täytäntöönpanon laiminlyönnin
vuoksi.
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Komissio arvioi kuitenkin edelleen direktiivin 1999/70/EY täytäntöönpanoa Kreikassa 
etenkin siirtymäkautta (heinäkuu 2002 – heinäkuu 2004) koskevan lainsäädännön 
toimeenpanon ja soveltamisen osalta. Komissio tutkii Kreikalta saatavat lisätiedot ja ryhtyy 
tarvittaessa muihin toimiin niiden pohjalta.


