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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1046/2007, Lilia Giousoupova, Kreikan kansalainen, Kreikan 
kyvyttömyydestä noudattaa Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), 
Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten 
yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta 
puitesopimuksesta 28. kesäkuuta 1999 annettua neuvoston direktiiviä 1999/70/EY

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on viulisti, ilmoittaa, että Ateenan valtionorkesteri ei ole 
noudattanut edellä mainittua direktiiviä hänen palvelussuhteensa ehtojen osalta. Hän 
huomauttaa myös, että hän on vuodesta 1995 lähtien työskennellyt määräaikaisissa 
työsuhteissa. Näiden työsuhteiden välissä on ollut taukoja. Kyseisten taukojen takia nykyisten 
voimassa olevien sääntöjen mukaan hänen määräaikaisen työsopimuksensa muuttaminen 
vakituiseksi työsopimukseksi ei ole pakollista. Hän pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan 
asiaan ja varmistamaan, että direktiiviä sovelletaan viipymättä tässä tapauksessa, jotta 
hänellekin taataan Euroopan unionin lainsäädännön vahvistama tasa-arvoinen kohtelu ja 
työehdot.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä työskenteli Ateenan valtionorkesterissa muusikkona useissa 
perättäisissä määräaikaisissa työsuhteissa vuosina 1995–2004. Hän väittää Kreikan valtion 
rikkoneen yhteisön lainsäädäntöä seuraavien seikkojen perusteella: 
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a) Työtä, johon hänet oli palkattu, tehtiin työnantajan pysyviin tarpeisiin, eikä se ollut 
tilapäistä tai luonteeltaan erityistä.

b) Kreikka viivästytti direktiivin 99/70/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

c) Koska saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä viivästyi, käyttöön otettiin 
siirtymäjärjestelyjä. Niihin sisältyi "ylimielinen ja omavaltainen" vaatimus, jonka 
mukaan määräaikaisilla työntekijöillä täytyi olla voimassa oleva sopimus Kreikan 
lainsäädännön tullessa voimaan 19. heinäkuuta 2004 tai sitä edeltävinä kolmena 
kuukautena. Kyseinen ehto "ei mitenkään liittynyt direktiiviin 1999/70/EY".

Presidentin asetus 164/2004, joka tuli voimaan 19. heinäkuuta 2004, on olennainen 
oikeudellinen väline. Sillä saatettiin Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan 
teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan 
keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annettu 
direktiivi 1999/70/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä. Presidentin asetusta 164/2004 
sovelletaan Kreikan julkiseen sektoriin. Asetuksen 11 artikla sisälsi siirtymäkauden 
säännöksiä, joissa asetettiin neljä ehtoa. Kutakin niistä oli noudatettava, jotta peräkkäisten 
määräaikaisten työsopimusten perusteella työskentelevät henkilöt saivat sopimuksensa 
muutettua pysyviksi työsopimuksiksi. Yksi ehdoista oli, että henkilöllä täytyi olla sopimus 
presidentin asetuksen 164/2004 voimaantulon hetkellä tai että hänellä oli sopimus, joka 
umpeutui asetusta edeltävien kolmen kuukauden aikana.

Komissio on käsitellyt näitä seikkoja rekisteröitynä valituksena.

Komission huomiot

Direktiivi 1999/70/EY ei sisällä rajoitteita sellaisen työn laadusta, jossa voidaan tehdä 
määräaikaisia työsopimuksia. Siinä ei vaadita, että työn pitäisi olla tilapäistä tai luonteeltaan 
erityistä. Se, että vetoomuksen esittäjä katsoo työnsä vastanneen työnantajan pysyviin 
tarpeisiin, ei ole olennaista yhteisön lainsäädännön kannalta yleensä, ja erityisesti direktiivin 
1999/70/EY kannalta.

Mitä tulee yhteisön lainsäädännön myöhäiseen saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
pitäisi muistaa, että Kreikka on nyt saattanut direktiivin 1999/70/EY osaksi kansallista 
lainsäädäntöään. Siksi rikkomismenettelyn käynnistämisestä direktiivin myöhäisen 
toimeenpanon takia ei juurikaan olisi hyötyä.  

Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, että direktiivissä ei "aseteta jäsenvaltioille yleistä 
velvollisuutta säätää, että määräaikaiset työsopimukset on muutettava toistaiseksi voimassa 
oleviksi sopimuksiksi, eikä siinä myöskään määrätä niistä täsmällisistä edellytyksistä, joilla 
määräaikaisia työsopimuksia voidaan käyttää"1. Siirtymäjärjestelyt ovat kertaluonteisia 
järjestelyjä, joita sovelletaan henkilöihin, joilla oli ollut pääasiassa määräaikaisia 
työsopimuksia kahden vuoden aikana direktiivin täytäntöönpanon määräajan jälkeen. 
Vaatimukset, joiden perusteella presidentin asetuksen 164/2004 11 artiklan mahdollistamia 
järjestelyjä voidaan soveltaa, ovat yhteensopivia presidentin asetuksen 164/2004 5 ja 

                                               
1Asia C-212/04 Adeneler, 91 kohta, (EUVL C 212, 2.9.2006).
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6 artiklan säännösten kanssa määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön estämiseksi, vaikka 
ne eivät olekaan peräisin suoraan direktiivistä. 

Yhteisöjen tuomioistuin totesi asian C-268/06 Impact 92 kohdassa, että "jäsenvaltion 
viranomainen ei julkishallinnon työnantajana toimiessaan saa toteuttaa toimenpiteitä, jotka 
ovat kyseisen direktiivin ja puitesopimuksen tavoitteen, joka on määräaikaisen sopimusten 
väärinkäytön estäminen, vastaisia – – ajanjaksolla, joka alkaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanon määräajan päättymispäivästä ja päättyy tämän direktiivin täytäntöönpanolain 
voimaantulopäivään". Kansallisten tuomioistuinten tehtävä olisi käsitellä kysymystä, toimiko 
Kreikan valtio työnantajana vastoin direktiivin tavoitteita uusimalla täytäntöönpanon 
määräajan jälkeiset vetoomuksen esittäjän työsopimukset ja päättämällä hänen sopimuksensa 
helmikuussa 2004, tietäen, että lainsäädäntö saatetaan voimaan heinäkuussa 2004. 

Lisäksi on vakiintunut oikeuskäytäntö (C-6/90 ja C-9/90 Francovich ym.), jonka mukaan 
jäsenvaltiolta vahingonkorvausta hakevat kansalaiset voivat nostaa kansallisessa 
tuomioistuimessa vahingonkorvauskanteen yhteisön lainsäädännön täytäntöön panematta 
jättämisestä aiheutuneen vahingon takia. Jos vetoomuksen esittäjä uskoo kärsineensä 
vahinkoa Kreikan jätettyä puitesopimuksen säännökset, myös toimenpiteet perättäisten 
määräaikaisten työsopimusten väärinkäytön estämiseksi, saattamatta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, hänen pitäisi nostaa kanne Kreikan valtiota vastaan sen toimiessa työnantajan 
ominaisuudessa. Hyvitystä voi saada hakemalla Kreikan tuomioistuimissa ns. Francovich-
korvauksia.  

Päätelmät

Kun otetaan huomioon, että

● direktiivin 1999/70/EY liitteenä olevan puitesopimuksen 5 lauseke, joka sisältää 
toimenpiteitä väärinkäytön estämiseksi, on saatettu presidentin asetuksella 164/2004 
asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä,

● nyt on kulunut lähes neljä vuotta direktiivin täytäntöönpanosta, vaikka Kreikka saattoi 
direktiivin myöhään osaksi kansallista lainsäädäntöä julkisen sektorin osalta, 

● direktiivissä ei vaadita määräaikaisten työsopimusten muuttamista toistaiseksi 
voimassa oleviksi työsopimuksiksi, eikä määrätä täsmällisiä ehtoja, joiden perusteella 
määräaikaisia työsopimuksia voidaan tehdä,

tämä vetoomus ei kyseenalaista direktiivin 1999/70/EY asianmukaista saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.  

Kun tätä asiaa on tarkastelu valituksena, komission yksiköt eivät aio ehdottaa 
rikkomismenettelyn käynnistämistä Kreikkaa vastaan vetoomuksen esittäjän esille tuomien 
kysymysten osalta. Ne suosittelevat, että rekisteröidyn valituksen käsittely päätetään 
komission tulevassa kokouksessa. 


