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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция 0336/2003, внесена от Spyros Provotas, с гръцко гражданство,  относно 
Директива 1999/70/EО на Съвета относно Рамково споразумение за срочната 
работа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че Гърция все още не е въвела в гръцкото 
законодателство Директива 1999/70/EО на Съвета относно Рамково споразумение за 
срочната работа, което е създало несигурност сред работниците и служителите по 
такива договори, които освен това не се ползват от същите права, както работниците и 
служителите по безсрочни договори. Вносителят търси намесата на Европейския 
парламент, с цел да се гарантира, че директивата ще бъде приложена незабавно в 
националното законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 октомври 2003 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Междинен отговор на Комисията, получен на 4 март 2004 г.

Вносителят се оплаква във връзка с факта, че по времето, когато е подадена петицията, 
Гърция все още не е въвела Директива 99/70/EО относно Рамково 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. В случая с Гърция, директивата е трябвало 
да бъде въведена на 10 юли 2002 г. Вносителят на петицията също така смята, че 
крайният срок за въвеждането на директивата в Гърция е бил 10 юли 2001 г. и че не са 

                                               
1 ОВ L 175 10.07.1999 г., стр. 175
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били изпълнени условията за предоставяне на още една година за прилагането й, 
определени в член 2, параграф 2 от директивата .

Съгласно член 2, параграф 2 от директивата, държавите-членки могат, при 
необходимост и след консултации със социалните партньори, да разполагат с още една 
година за нейното прилагане, за да вземат предвид особените трудности или 
прилагането чрез колективен договор. Те трябва да уведомят Комисията за това. Дали 
тези обстоятелства са настъпили, е трябвало да преценят държавите-членки. Комисията 
не е разполагала с правни възможности да откаже предоставянето на допълнителна 
година.

Въпреки че Гърция е уведомила Комисията, че се възползва от възможността да отложи 
въвеждането, крайният срок не е спазен. Комисията, следователно, е подготвила 
производство за нарушение. Все пак, оттогава Гърция е въвела директивата чрез 
президентски указ, които в влязъл в сила на 2 април 2003 г. В момента Комисията 
извършва оценка на въвеждането.

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

Прилагането на Директива 1999/70/ЕО до голяма степен се е подобрило благодарение 
на новия гръцки Президентски указ 164/2004, приложим за публичния сектор, и с 
Президентски указ 180/2004, приложим за частния сектор. 

За съжаление, продължават да съществуват някои проблеми по отношение на частния 
сектор, по-специално в сектора на въздушния транспорт и летищните услуги, където 
изглежда, че е все още възможно да се сключват последователни срочни договори без 
никакво ограничение. Следователно Комисията възнамерява да проследи този въпрос.

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

Директива 1999/70/EО относно срочната работа е трябвало да бъде въведена в Гърция 
до 10 юли 2002 г. Оттогава Гърция е уведомила Комисията, че директивата е била 
въведена чрез 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. В Комисията също така са получени много писма 
и оплаквания, а Европейският парламент е получил редица петиции, всичките 
съдържащи различни оплаквания по отношение на въвеждането на директивата в 
Гърция.

След извършване на цялостен анализ на посочените по-горе президентски укази 
Комисията не предвижда да започне производство за нарушение срещу Гърция. Следва 
да се добави, че преди да бъде приключено разглеждането на оплакванията, на 
отделните жалбоподатели ще бъде предоставена възможността да представят своите 
становища. 

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



CM\720304BG.doc 3/4 PE341.522v01-00

BG

Отнася се до петиции № 930/2002, № 233/2003, № 336/2003, № 669/2003, № 296/2004, 
№ 356/2004, № 460/2005 и № 665/2005.

На 4 юли 2006 г. Съдът на Европейските общности се е произнесъл с решение по дело 
C-212/04 Adeneler, по което гръцки съд е отправил запитване относно тълкуването и 
действието на Директива 1999/70/ЕО в контекста на някои разпоредби на Президентски 
указ 81/2003. Съдът е установил, че съществуват проблеми с някои от разпоредбите на 
този указ. Преди това тези проблеми са били идентифицирани също и от Комисията, 
която съответно е уведомила гръцките органи през 2004 г. Спорните разпоредби на 
Указ 81/2003 са били изменени с Президентски укази 164/2004 и 180/2004. Следва да се 
добави, че в Решението Adeneler Съдът на Европейските общности също е потвърдил 
неколкократно позицията на Комисията пред комисията по петиции: Директива 
1999/70/ЕО изисква държавите-членки да въведат мерки за предотвратяване на 
злоупотребата, която произтича от използването на последователни договори, но не 
изисква превръщането на срочните трудови договори в безсрочни, доколкото 
съществуват други ефективни мерки за предотвратяване на злоупотребата. 

Комисията смята, че подобни мерки са били въведени с Президентски укази 164/2004 и 
180/2004. Следователно разглеждането на всички съответни оплаквания, подадени до 
Комисията във връзка с въвеждането на Директива 1999/70/ЕО относно срочната 
работа в Гърция посредством 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., вече е приключило. 

В допълнение към това, следва да се упоменат следните два елемента във връзка с
практическото прилагане и влизане в сила на гръцкото законодателство, 
транспониращо Директива 1999/70/ЕО:

1) След приключването на разглеждането на жалбите Комисията е получила 
информация относно последните събития в Гърция, които показват, че в много 
случаи общите съдилища са постановили решения, съгласно които срочните 
договори в публичния сектор следва да се превърнат в безсрочни договори, но 
административните и одиторските органи са отказали да изпълнят тези решения. От 
една страна, отказът на органите да приемат превръщането на срочните договори в 
безсрочни, сам по себе си, не предполага, че гръцките органи не са изпълнили
правилно разпоредбите на директивата. От друга страна, ако общите съдилища са 
констатирали, че единственото ефективно налично средство за правна защита е 
превръщането на срочните договори в безсрочни, отказът да се изпълнят тези 
решения би повдигнал въпроса относно прилагането на Директива 1999/70/ЕО, 
доколкото решенията се отнасят до случаи, предмет на тази директива.  

2) Съществува също така по-общият въпрос във връзка със специфичното 
законодателство относно прилагането на временните мерки срещу държавния и по-
широкия публичен сектор, който засяга например превръщането на срочните 
договори. Това се отнася до проблеми, които са предмет на петиция 455/2005. 

Комисията извършва по-обстойно проучване на посочените по-горе проблеми и за тази 
цел е поискала от гръцките органи допълнителни сведения. Това проучване ще даде 
възможност на Комисията да извърши оценка на системата, приложена от гръцките 
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органи, с цел да се гарантира прилагането и изпълнението на националното 
законодателство, с което се въвежда Директива 1999/70/ЕО. 

7. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 17 април 2008 г.

Въпреки че Гърция е уведомила Комисията, че се възползва от възможността да отложи 
въвеждането, по-късният срок не е спазен и следователно Комисията е подготвила 
производство за нарушение. 

Все пак оттогава Гърция е въвела директивата. Първоначалното законодателство по 
прилагането, което е влязло в сила на 2 април 2003 г., не е било достатъчно по 
отношение на мерките за предотвратяване на злоупотребата, която произтича от 
използването на последователни срочни договори. Оттогава Гърция е уведомила 
Комисията, че спорните разпоредби на Указ 81/2003 са били изменени с Президентски 
указ 164/2004, който е влязъл в сила на 19 юли 2004 г. и е променил ситуацията в 
публичния сектор, както и с Президентски указ 180/2004 от 23 август 2004 г., който се 
отнася до частния сектор. 

Съгласно член 2, параграф 2 от директивата, държавите-членки могат, при 
необходимост и след консултации със социалните партньори, да разполагат с още една 
година, за да вземат предвид особените трудности или прилагането чрез колективен 
договор. Те трябва да уведомят Комисията за своето намерение да се възползват от тази 
разпоредба. Дали тези обстоятелства са настъпили, е трябвало да преценят държавите-
членки. Комисията не е разполагала с правни възможности да откаже предоставянето 
на допълнителна година.

Заключения

Целта на Комисията при започването на производство за нарушение привеждането на 
законодателствата на държавите-членки в съответствие с правото на Общността. 
Комисията не предвижда започване на производство за нарушение срещу Гърция, тъй 
като въвеждането се е състояло, макар и със закъснение.


