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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0669/2003, внесена от Dimitrios Gousidis, с гръцко гражданство, 
от името на Съюза на журналистите в македонски и тракийски 
ежедневници, подкрепена от един подпис, относно условията за 
назначаване на журналисти в ERT (гръцкото радио и телевизия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, председател на гореспоменатия съюз, твърди, че 
мнозинството от журналистите в ERT се назначават с краткосрочни временни трудови 
договори за срок от един до три месеца, а не, както би следвало, с безсрочни договори. 
Вносителят на петицията твърди, че тези договори представляват нарушение на 
правните разпоредби на Общността относно основните права на работниците и 
служителите на работното място и относно техните социални права.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 декември 2003 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Междинен отговор от Комисията, получен на 25 август 2004 г.

Вносителят на петицията се позовава на трудното положение, в което се намират 
журналистите в областта на публичното разпространение на радио- и телевизионни 
програми. Според вносителя на петицията, една голяма част от тях задоволяват 
постоянни нужди, но работят по договори за услуги, което означава, че не се ползват с 
право на обезщетения или с други права, предоставяни на служителите. Други работят 
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на срочни договори, които не попадат в приложното поле на законодателството за 
изпълнение на директивата относно срочната работа.

Директива 1999/70/ЕО на Съвета относно Рамковото споразумение за срочната работа, 
сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на 
индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на 
предприятията с държавно участие (CEEP),1 не се отнася до лица, които работят по 
договори за услуги. Въпросът за това дали положението на тези лица е такова, че 
следва да бъдат считани за работници, а не за изпълнители по договори за услуги, 
трябва да бъде разгледан от компетентните национални органи. Освен това, в 
директивата не е посочено за кои случаи е позволено назначаването на служител на 
срочен вместо на безсрочен договор. Това също така представлява въпрос, който следва 
да бъде предмет на разглеждане съгласно националното законодателство и от страна на 
националните органи. 

Въпреки това, съгласно Директива 1999/70/EО държавите-членки са задължени да 
предотвратят злоупотреба, която произтича от използването на последователни срочни 
договори. Те могат да въведат обективни причини, които оправдават подновяването на 
такива договори, да определят тяхната максимална продължителност или броя на 
подновяванията им. 

Гръцкият указ за изпълнение на директивата съдържа дълъг списък с обективни 
причини за неограниченото сключване на срочни договори. Що се отнася до аудио-
визуалния сектор, изхожда се от предположението, че съществуват обективни причини 
за неограничено сключване на последователни договори. Според службите на 
Комисията съответният гръцки указ не въвежда директивата в националното 
законодателство по правилен или подходящ начин. Следователно, Комисията 
предвижда да започне процедура за нарушение срещу Гърция.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 1 февруари 2005 г.

Постигнато е значително подобрение в областта на прилагането на Директива 
1999/70/ЕО, в резултат от новите гръцки президентски укази 164/2004, приложим към 
публичния сектор, и 180/2004, приложим към частния сектор. 

За жалост все още съществуват проблеми в частния сектор, най-вече в областта на 
въздушния транспорт и в сектора на летищните услуги, където, както изглежда, все още 
е възможно сключването на последователни срочни договори без никакво ограничение. 
Следователно, Комисията възнамерява да следи развитието по този въпрос.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 28 март 2006 г. 

Директива 1999/70/EО относно срочната работа е трябвало да бъде въведена в гръцкото 
законодателство до 10 юли 2002 г. За периода от тази дата насам Комисията е 
уведомена от гръцка страна за въвеждането на директивата в националното 
законодателство чрез издаването на следните три президентски указа - 81/2003 от 2 
април 2003 г., 164/2004 от 19 юли 2004 г. и 180/2004 от 23 август 2004 г. Освен това, 
                                               
1 OВ L 175 10.7.1999 г., стр. 88



CM\708932BG.doc 3/5 PE346.821v01-00

BG

към Комисията са отправени редица писма и жалби, а в Европейския парламент са 
внесени редица петиции, като всички те съдържат различни жалби във връзка с 
въвеждането на директивата в гръцкото законодателство.

След извършването на обстоен анализ на гореспоменатите президентски укази 
Комисията не предвижда да започне процедура за нарушение срещу Гърция. Следва да 
се допълни, че преди да бъде приключено разглеждането на жалбите, на отделните 
жалбоподатели ще бъде предоставена възможността да представят своите гледни 
точки. 

6. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2007 г.

Относно петиция № 930/2002, № 233/2003, № 336/2003, № 296/2004, № 356/2004, № 
460/2005, № 665/2005.

На 4 юли 2006 г. Съдът на Европейските общности обяви своето решение по дело C-
212/04 Adeneler, в рамките на което гръцки съд бе отправил въпроси относно 
тълкуването на Директива 1999/70/ЕО и последствията от нея в контекста на някои от 
разпоредбите на президентски декрет 81/2003. Съгласно становището на Съда 
съществуват проблеми с някои от разпоредбите, съдържащи се в този указ. Тези 
проблеми бяха установени на по-ранен етап и от Комисията, която през 2004 г. 
съответно уведоми гръцките органи на управление. Противоречивите разпоредби в указ 
81/2003 са изменени от президентските укази 164/2004 и 180/2004. Следва да се добави, 
че решението на Съда на Европейските общности по делото Adeneler също потвърди 
позицията на Комисията, няколкократно изразена от Комисията пред комисията по 
петиции: Директива 1999/70/EО изисква държавите-членки да въведат мерки за 
предотвратяване на злоупотреба с последователни договори, но не изисква срочните 
договори да бъдат преобразувани в безсрочни, докато съществуват други ефективни 
мерки за предотвратяване на злоупотреба.

Комисията счита, че такива мерки са въведени от президентските укази 164/2004 и 
180/2004. Следователно, всички жалби, свързани с този въпрос, които са подадени до 
Комисията във връзка с въвеждането в гръцкото законодателство на Директива 
1999/70/EО относно срочната работа от трите президентски указа 81/2003 от 2 април 
2003 г., 164/2004 от 19 юли 2004 г. и 180/2004 от 23 август 2004 г. понастоящем са 
приключени.

В допълнение на това, следва да бъдат споменати следните два факта относно 
практическото прилагане и изпълнението на гръцкото законодателство, което въвежда 
в националното законодателство Директива 1999/70/EО.

1) След приключване на разглеждането на жалбите, Комисията е получила информация 
за последните промени в Гърция, които показват, че общите съдилища са взели 
решения по много дела, съгласно които срочните договори в публичния сектор следва 
да бъдат преобразувани в безсрочни трудови договори, но че административните и 
одитни органи са отказвали да изпълняват тези решения. От една страна, отказ на 
органите да приемат преобразуването на срочни договори в безсрочни трудови 
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договори само по себе си не означава непременно неуспех от страна на гръцките органи 
на управление да изпълнят директивата по правилен начин. От друга страна, ако 
общите съдилища открият, че единственото ефективно средство, с което се разполага, е 
преобразуването на срочните договори в безсрочни трудови договори, отказът да се 
изпълняват тези решения ще повдигне въпрос по отношение на прилагането на 
Директива 1999/70/EО, доколкото решенията се отнасят до дела, които попадат в 
приложното поле на директивата.

2) Съществува и по-общ въпрос, свързан със специалното законодателство относно 
изпълнението на временни мерки срещу държавата и по-широкия публичен сектор 
относно, например, преобразуването на срочни договори. Това се отнася до въпросите, 
които са отправени в петиция 455/2005.

Комисията извършва по-нататъшно проучване на гореспоменатите въпроси, като за 
тази цел е помолила гръцките органи да предоставят по-нататъшна информация. 
Подобно проучване ще позволи на Комисията да изготви оценка на системата, въведена 
от гръцките органи, за да осигурят прилагането и изпълнението на националното 
законодателство, в което е въведена Директива 1999/70/EО.

7. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 12 февруари 2008 г.

Директива 1999/70/EО въвежда задължение за държавите-членки да предотвратяват 
злоупотреби, които произтичат от използването на последователни срочни договори.

Клауза 5 на Рамковото споразумение, приложена към Директива 1999/70/EО относно 
срочната работа, задължава държавите-членки да приемат правила за 
предотвратяването на злоупотреба с последователни срочни договори. Начин за 
предотвратяване на такава злоупотреба е въвеждането на правила относно 
преобразуването на срочни договори в безсрочни трудови договори.

Въпреки това, директивата не изисква срочните договори да бъдат преобразувани в 
безсрочни трудови договори, докато съществуват други мерки за предотвратяване на 
злоупотреба. Когато Съдът на Европейските общности обяви решението си по дело C-
212/04 Adeneler на 4 юли 2006 г., той потвърди това, което Комисията няколкократно е 
пояснявала на комисията по петиции: Директива 1999/70/EО изисква държавите-членки 
да въведат мерки за предотвратяване на злоупотреба с последователни договори, но 
директивата не изисква срочните договори да бъдат преобразувани в безсрочни, докато 
съществуват други ефективни мерки за предотвратяване на злоупотреба.

В първоначалния указ 81/2003, който изпълнява директивата, е имало предположение, 
че съществуват обективни причини в аудиовизуалния сектор за сключването на 
последователни договори без ограничения. Службите на Комисията заявиха, че 
гръцкият указ 81/2003 не е задоволителен по отношение на мерките за предотвратяване 
на злоупотреба с последователни срочни договори.

Въпреки това, Гърция е известила Комисията, че противоречивите разпоредби в указ 
81/2003 са изменени с президентски указ 164/2004, който е влязъл в сила на 19 юли 
2004 г. и е променил положението за публичния сектор, и с президентски указ 180/2004 
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от 23 август 2004 г., който се отнася до частния сектор.

За журналистите, положението понастоящем изглежда е в съответствие с директивата.
Аудиовизуалният сектор вече не се споменава като обективна причина за сключването 
на неограничен брой срочни договори, какъвто е бил случаят с първия указ за 
изпълнение (81/2003).

Заключения

След извършването на подробен анализ на гръцките укази, Комисията не предвижда да 
започне процедури за нарушение срещу Гърция за невъвеждането в националното 
законодателство на Директива 1999/70/EО относно срочната работа, тъй като 
въвеждане е било осъществено. Изпълнението и прилагането на националното 
законодателство е въпрос, с който се занимават компетентните национални органи на 
управление и съдилищата.


