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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1046/2007, którą złożyła Lilia Giousoupova (Grecja), w sprawie 
nieprzestrzegania przez Grecję przepisów dyrektywy Rady 1999/70/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) 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, skrzypaczka, twierdzi, że Państwowa Orkiestra Aten nie przestrzegała 
przepisów wyżej wspomnianej dyrektywy w związku z jej warunkami zatrudnienia. Zaznacza 
również, że od 1995 r. jest zatrudniona na czas określony z przerwami pomiędzy umowami, 
co zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwia sytuację, w której jej umowa na czas 
określony nie zostaje przekształcona w umowę na czas nieokreślony. W związku z tym 
wzywa Parlament Europejski do podjęcia interwencji, która zapewni bezzwłoczne wdrożenie 
dyrektywy w tym przypadku, tak aby zagwarantować jej równe traktowanie i warunki 
zatrudnienia, do których jest uprawniona zgodnie z prawem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

Petycja

W latach 1995-2004 składająca petycję była zatrudniona jako muzyk w Państwowej 
Orkiestrze Aten na podstawie szeregu umów na czas określony. Składająca petycję utrzymuje, 
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że państwo greckie naruszyło prawo wspólnotowe z następujących względów: 

(a) praca, którą wykonywała, zaspokajała stałe potrzeby pracodawcy i nie była 
tymczasowa ani nadzwyczajna.

(b) opóźnienia ze strony Grecji w transpozycji dyrektywy 99/70/WE

(c) międzynarodowe ustalenia wprowadzone w wyniku późnej transpozycji zawierały 
„bezwzględny i nieuzasadniony” wymóg, iż osoby zatrudnione na podstawie umowy na czas 
określony muszą być zobowiązane ważną umową w chwili wejścia w życie greckiego 
ustawodawstwa (19 lipca 2004 r.) lub w ciągu trzech poprzedzających miesięcy, tj. wymóg 
„który nie miał żadnego związku z dyrektywą 1999/70/WE)”.

Dekret prezydencki 164/2004, który wszedł w życie 19 lipca 2004 r., jest odpowiednim 
instrumentem prawnym transponującym dyrektywę 1999/70/WE dotyczącą 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). Dekret prezydencki 164/2004 ma zastosowanie do sektora publicznego w Grecji. 
Art. 11 zawierał przepisy transponujące, wyszczególniające cztery warunki, które należy 
spełnić, aby osoby zatrudnione na podstawie następujących po sobie umów na czas określony 
zostały zatrudnione na czas nieokreślony, w tym wymóg dotyczący zobowiązania umową 
podczas wejścia w życie dekretu prezydenckiego 164/2004 lub umową, która wygasła w 
ciągu trzech ostatnich miesięcy.

Komisja zbadała te fakty jako zarejestrowane zażalenie.

Komentarze Komisji

Dyrektywa 1999/70/WE nie zawiera żadnych ograniczeń w odniesieniu do rodzaju pracy 
wykonywanej na podstawie umowy na czas określony. Nie istnieje wymóg, iż praca ta 
powinna mieć charakter tymczasowy lub nadzwyczajny. Opinia składającej petycję, iż jej 
praca zaspokajała stałe potrzeby pracodawcy, nie jest źródłem niepokoju w świetle prawa 
wspólnotowego, jak i w szczególności dyrektywy 1999/70/WE.

W odniesieniu do spóźnionej transpozycji prawodawstwa wspólnotowego należy 
przypomnieć, iż Grecja transponowała już dyrektywę 1999/70/WE, a zatem niewielkie
korzyści przyniesie wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w sprawie spóźnionej transpozycji. 

Trybunał potwierdził, że dyrektywa „nie ustanawia ogólnego obowiązku wprowadzenia przez 
państwa członkowskie przepisów przewidujących przekształcanie umów o pracę na czas 
określony w umowy na czas nieokreślony, ani też nie wskazuje szczegółowych przesłanek 
stosowania tych pierwszych”,1. Ustalenia międzynarodowe były jednorazowe i udostępnione 
osobom zatrudnionym wyłącznie na czas określony w ciągu dwóch lat od upłynięcia 

                                               
1      Pkt 91 C-212/04 Adeneler (Dz.U. C 212 z 2.09.2006)
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ostatecznego terminu transpozycji. Wymogi dotyczące korzystania z ustaleń uwzględnionych 
w art. 11 dekretu prezydenckiego 164/2004 są zgodne z przepisami mającymi na celu 
zapobieganie nadużywaniu zawierania umów na czas określony, o czym mowa w art. 5 i 6 
dekretu prezydenckiego 164/2004, nawet jeśli pierwotnie nie są zawarte w przedmiotowej 
dyrektywie.

W pkt. 92 sprawy C-268/06 Impact Trybunał podtrzymał, iż „organ państwa członkowskiego, 
działający w charakterze pracodawcy w sektorze publicznym nie jest upoważniony do 
przyjmowania środków niezgodnych z realizowanym przez tę dyrektywę i porozumienie 
ramowe celem polegającym na zapobieganiu nadużyciom wynikającym z wykorzystywania 
kolejnych umów o pracę na czas określony,… pomiędzy dniem, w którym upłynął termin na 
dokonanie transpozycji tej dyrektywy a dniem wejścia w życie ustawy dokonującej jej 
transpozycji”. Do sądów krajowych należy rozważenie, czy państwo greckie jako pracodawca 
działało wbrew celowi dyrektywy, poprzez systematyczne odnawianie umów składającej 
petycję po upływie ostatecznego terminu transpozycji dyrektywy oraz rozwiązanie z nią 
umowy w lutym 2004 r., mając świadomość, iż ustawodawstwo zacznie obowiązywać w lipcu 
2004 r. 

Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem (C- 6/90 i C-9/90 Francovich i inni),
roszczenia odszkodowawcze mogą być składane do sądów krajowych przez obywateli 
ubiegających się o odszkodowanie od państwa członkowskiego za szkodę wynikłą z 
nietransponowania prawa wspólnotowego. Jeśli składająca petycję uważa, że doznała szkody 
w wyniku nietransponowania do prawa krajowego przepisów zawartych w porozumieniu 
ramowym przez Grecję, w tym środków mających na celu zapobieganie nadużywaniu umów 
na czas określony, powinna wnieść sprawę przeciwko Grecji (państwu) jako pracodawcy, a 
odszkodowanie można uzyskać, występując do greckich sądów i powołując się na sprawę 
Francovicha.

Wnioski

Mając na uwadze, iż

 ust. 5 porozumienia ramowego stanowiącego załącznik do dyrektywy 1999/70/WE, 
który dotyczy środków mających na celu zapobieżenie nadużyciom, został poprawnie 
transponowany przez Grecję za pośrednictwem dekretu prezydenckiego 164/2004; 

 choć Grecja późno transponowała dyrektywę w odniesieniu do sektora publicznego, 
dziś mija blisko cztery lata od transpozycji;

 dyrektywa nie narzuca wymogu przekształcenia umów na czas określony na umowy 
na czas nieokreślony, ani nie wskazuje szczególnych przesłanek stosowania tych 
pierwszych,

niniejsza petycja nie budzi obaw w odniesieniu do poprawnego transponowania dyrektywy 
1999/70/WE.

W wyniku przeprowadzenia analizy niniejszej sprawy jako zażalenia, służby Komisji nie 
zamierzają wszczynać postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Grecji w sprawie zgłoszonej przez składającą petycję oraz polecą, 
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aby zarejestrowane zażalenie zostało zamknięte podczas nadchodzącego posiedzenia Komisji 
Petycji.


