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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Lilia Giousoupova, görög állampolgár által benyújtott 1046/2007 sz. petíció 
az ESZSZ, az UN I C E  és a CEEP által a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 
1999/70/EK tanácsi irányelv Görögország részéről történő be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki hegedűművész – azt állítja, hogy az Athéni Állami Zenekar a 
foglalkoztatási feltételeit illetően nem tartotta tiszteletben a fent említett irányelvet. Rámutat 
arra is, hogy 1992 óta határozott idejű szerződések alapján foglalkoztatták, amelyek 
megkötése között szünetet tartottak, ami ily módon a meglévő szabályok alapján lehetővé 
tette a határozott idejű szerződések határozatlan idejű szerződésekké való átalakításának 
elkerülését. Ezért felhívja az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy ez esetben sor kerüljön az irányelv haladéktalan végrehajtására annak 
érdekében, hogy számára is biztosítottá váljon az egyenlő bánásmód, valamint azok a 
foglalkoztatási feltételek, amelyekre az EU jogszabályai alapján jogosult.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2008. július 17-én kapott válasz.

A petíció

A petíció benyújtóját 1995-től 2004-ig sorozatos határozott idejű szerződésekkel alkalmazta 
zenészként az Athéni Állami Zenekar. A petíció benyújtójának állítása szerint a görög állam 
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megsértette a közösségi jogot a következők alapján: 

a) az általa végzett munka a munkáltató állandó igényét elégítette ki és nem volt sem 
ideiglenes, sem pedig különleges jellegű;

b) Görögországnak a 99/70/EK irányelv átültetésével kapcsolatos késedelme;

c) a késedelmes átültetés miatt bevezetett átmeneti rendelkezések tartalmazták azt a 
„basáskodó és önkényes” követelményt, miszerint a határozott idejű munkavállalóknak a 
görög jogszabály hatálybalépésének időpontjában (2004. július 19.) vagy az azt megelőző 
három hónapban érvényes szerződéssel kell rendelkezniük, amely olyan feltétel, amely 
„semmilyen módon nem kapcsolódik az 1999/70/EK irányelvhez”.

A 2004. július 19-én hatályba lépett 164/2004. sz. elnöki rendelet az a vonatkozó jogi eszköz, 
amely átültette az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK irányelvet. A 164/2004. sz. 
elnöki rendelet a görögországi állami szektorra vonatkozik. A 11. cikk átmeneti 
rendelkezéseket tartalmazott, amelyek négy olyan feltételt állapítottak meg, amelyek 
mindegyikének teljesülnie kellett az egymást követő határozott idejű szerződések birtokosai 
esetében ahhoz, hogy szerződéseiket állandó munkaszerződésekké alakíttathassák át, ezek 
között szerepelt az a követelmény is, hogy rendelkezzenek szerződéssel a 164/2004. sz. elnöki 
rendelet hatálybalépésekor vagy egy, az azt megelőző három hónapban lejárt szerződéssel.

A Bizottság nyilvántartásba vett panaszként vizsgálta meg ezeket a tényeket.

A Bizottság észrevételei

Az 1999/70/EK irányelv nem tartalmaz semmiféle korlátozást arra vonatkozóan, hogy milyen 
típusú munkára lehet határozott idejű szerződéseket kötni. Nincs arra vonatkozó követelmény, 
hogy a munkának ideiglenes vagy különleges jellegűnek kell lennie. Az, hogy a petíció 
benyújtója úgy véli, hogy munkája a munkáltató állandó igényeit elégítette ki, nem releváns 
általánosságban a közösségi jog, különösen pedig az 1999/70/EK irányelv tekintetében.

A közösségi jogszabály késedelmes átültetése tekintetében emlékeztetni kell arra, hogy 
Görögország most már átültette az 1999/70/EK irányelvet és ezért kevés értelme volna 
jogsértési eljárást indítani a késedelmes átültetés miatt.

A Bíróság megerősítette, hogy az irányelv „nem ír elő olyan általános kötelezettséget, 
amelynek értelmében a tagállamoknak elő kellene írniuk a határozott idejű szerződések 
határozatlanná való átalakítását, és azokat a konkrét feltételeket sem írja elő, amelyek alapján 
a tagállamok ehhez folyamodhatnának”1. Az átmeneti rendelkezések az olyan személyek 
számára rendelkezésre álló egyszeri rendelkezések, akik az átültetés határideje óta eltelt 2 
évben határozott idejű szerződésekkel rendelkeztek. A 164/2004. sz. elnöki rendelet 11. 
cikkében előírt rendelkezések által nyújtott előnyök kihasználásához szükséges 
követelmények összhangban vannak a 164/2004. sz. elnöki rendeletnek a határozott idejű 
szerződésekkel való visszaélések megakadályozására irányuló 5. és 6. cikkében szereplő 

                                               
1 A C-212/04. sz. Adeneler-ügyben hozott ítélet 91. pontja (HL C 212., 2006.9.2.)
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rendelkezésekkel még akkor is, ha azok nem közvetlenül az irányelvből származnak.

A Bíróság a C-268/06. sz. Impact-ügyben hozott ítéletének 92. pontjában kimondta, hogy 
„valamely állami munkaadóként eljáró tagállami hatóság nem jogosult a határozott idejű 
szerződések visszaélésszerű alkalmazásának megelőzésére vonatkozóan az említett irányelv 
és keretmegállapodás céljával ellentétes olyan intézkedéseket elfogadni, mint amilyennek az 
1999/70/EK irányelv átültetési határidejének lejárta és ezen átültetést biztosító törvény 
hatálybalépése közötti időszak (…) minősül”. A nemzeti bíróságok feladata annak a 
kérdésnek a mérlegelése, hogy az irányelv által elérni kívánt célkitűzéssel ellentétesen járt-e 
el a görög állam mint munkáltató azzal, hogy a petíció benyújtójának szerződéseit az 
átültetési határidőt követően megújította, valamint azzal, hogy szerződését 2004 februárjában 
felmondta tudva azt, hogy a jogszabály 2004 júliusában hatályba fog lépni. 

Ezen túlmenően az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében (a C-6/90. sz. és a C-9/90 
Francovich és társai ügyek) a nemzeti bíróságokhoz kártérítési követeléssel fordulhat az az 
állampolgár, aki kártérítést követel egy tagállamtól a közösségi jog átültetésének hiányából 
fakadó kára miatt. Ha a petíció benyújtója úgy véli, hogy kárt szenvedett el azért, mert
Görögország elmulasztott átültetni nemzeti jogába a keretmegállapodás rendelkezéseit –
beleértve az egymást követő határozott idejű szerződésekkel való visszaélés 
megakadályozására irányuló intézkedéseket is –, akkor munkáltatói minőségében 
Görögországgal (az állammal) szemben kellene eljárást indítania, jogorvoslathoz pedig a 
Francovics-féle kártérítésnek a görög bíróságokra való alkalmazása révén juthatna.  

Következtetések

Figyelemmel a következőkre:

 az 1999/70/EK irányelvhez csatolt keretmegállapodásnak a visszaélés 
megakadályozására irányuló intézkedésekre vonatkozó 5. záradékát Görögország
helyesen ültette át a 164/2004. sz. elnöki rendeletben; 

 noha Görögország késedelmesen ültette át az irányelvet az állami szektor tekintetében, 
immár közel négy év eltelt az átültetés óta;

 az irányelv nem követeli meg a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű 
szerződésekké való átalakítását, továbbá nem írja elő azokat a pontos feltételeket sem, 
amelyek mellett határozott idejű munkaszerződések alkalmazhatók,

ez a petíció nem vet fel semmilyen kérdést az 1999/70/EK irányelv helyes átültetése 
tekintetében.

A kérdés panaszként történő elemzését követően a Bizottság szolgálatai nem szándékoznak 
azt javasolni, hogy induljon Görögországgal szemben jogsértési eljárás a petíció benyújtója 
által felvetett kérdések tekintetében, és azt fogja javasolni, hogy a Bizottság következő ülésén 
zárják le a nyilvántartásba vett panaszt. 


