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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 233/2003, którą złożył Christos Polyzogopoulos (Grecja) w imieniu 
Powszechnej Konfederacji Pracowników Greckich (GSEE), z jednym podpisem, 
w sprawie niespełnienia przez Grecję postanowień dyrektywy Rady 99/70/WE 
z dnia 28 czerwca 1999 r. 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)

Petycji 0455/2005, którą złożyła Magdalini Tsipra (Grecja), w imieniu 
P.O.E.I.D.D. (Panhelleńskiej Federacji Urzędników Publicznych Zatrudnianych 
Zgodnie z Prawem Prywatnym), w sprawie nieprzestrzegania przez Grecję 
dyrektywy Rady 99/70/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 233/2003

Składający petycję, przewodniczący GSEE, wskazuje na fakt, że jak dotąd Grecja nie przyjęła 
przepisów ustawowych i administracyjnych niezbędnych do wdrożenia wyżej wymienionej 
dyrektywy, mimo że nieprzekraczalny termin, przedłużony dla Grecji o 12 miesięcy 
z powodu wystąpienia szczególnych trudności, minął 10 lipca 2002 r. Składający petycję 
wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań mających na celu zapewnienie wdrożenia 
dyrektywy w Grecji, co zagwarantuje pracownikom zatrudnionym na czas określony w Grecji 
równe traktowanie i możliwe do zaakceptowania umowy o pracę.

Streszczenie petycji 0455/2005

Składająca petycję wskazuje w imieniu wyżej wymienionej organizacji, że Grecja nie 
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zastosowała się jeszcze do wspomnianej wyżej dyrektywy, odnosząc się w związku z tym do 
nowej ustawy greckiej, zgodnie z którą najwyraźniej nie jest już konieczne stosowanie się do 
wyroków dających zwalnianym pracownikom pewien stopień tymczasowej ochrony prawnej. 
Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o podjęcie działań 
zapewniających natychmiastowe zastosowanie wspomnianej wyżej dyrektywy w Grecji, tak 
by greccy pracownicy zatrudniani na czas określony byli tak samo traktowani i mieli takie 
same warunki umów, do których uprawnieni są zgodnie z przepisami prawa unijnego.

2. Dopuszczalność

Petycja 233/2003 uznana została za dopuszczalną dnia 17 października 2003 r.
Petycja 0455/2005 uznana została za dopuszczalną dnia 22 września 2005 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Wstępna odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 grudnia 2007 r.

Kontekst i skarga

Składający petycję twierdzą, że Grecja nie wdrożyła jeszcze dyrektywy 1999/70/WE 
w sprawie pracy na czas określony. Pomimo że Grecja transponowała tę dyrektywę, 
składający petycję twierdzą, że istnieją pewne przepisy proceduralne, które utrudniają 
dostosowanie się do wyroków dających zwolnionym pracownikom pewien stopień 
tymczasowej ochrony. Składający petycję wzywają Parlament Europejski do podjęcia działań
w celu zapewnienia bezzwłocznego dostosowania się do dyrektywy 1999/70/WE w sprawie 
pracy na czas określony, aby zapewnić osobom zatrudnionym na czas określony równe
traktowanie i warunki umów, do których są uprawnieni w świetle prawodawstwa UE.

Uwagi Komisji Europejskiej

Komisja Europejska skontaktowała się z greckimi władzami w sprawie wdrożenia 
tymczasowych decyzji sądu wymierzonych przeciwko sektorowi publicznemu w Grecji. 
Greckie władze zasugerowały, że orzekanie w sprawach związanych z przekształcaniem 
umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony w greckim sektorze publicznym nie 
leży w gestii sądów powszechnych, lecz administracyjnych, oraz że odnośne przepisy 
proceduralne nie mają wpływu na pełne i skuteczne wdrożenie środków przyjętych w celu 
dokonania transpozycji dyrektywy 1999/70/WE. Stanowisko to zostało potwierdzone przez 
orzeczenie nr 19/2007 greckiego Sądu Najwyższego.

Służby Komisji Europejskiej zamierzają jednak skierować do greckich władz następne pismo 
z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących całego reżimu prawnego związanego z okresem 
przejściowym, który to reżim może obejmować ustawodawstwo krajowe wykraczające poza 
środki transpozycji dyrektywy 1999/70/WE.

Wnioski

W świetle wyjaśnień udzielonych przez greckie władze Komisja Europejska nie widzi 
podstaw do podejmowania działań przeciwko Grecji za zaniechanie dokonania transpozycji 
dyrektywy 1999/70/WE.
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Komisja Europejska będzie jednak nadal badać wdrożenie dyrektywy 1999/70/WE w Grecji, 
zwłaszcza w odniesieniu do wdrożenia i stosowania reżimu prawnego odnoszącego się do 
okresu przejściowego (od lipca 2002 r. do lipca 2004 r.). Komisja Europejska przeanalizuje 
dalsze informacje przekazane przez greckie władze i w razie potrzeby nie zawaha się podjąć 
w ich świetle dalszych kroków.


