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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1045/2007, którą złożył Foteini Dermitsaki (Grecja), z 24 podpisami, 
w sprawie nieprzestrzegania przez miejską organizację kulturalną Aten 
przepisów dyrektywy 1999/70/WE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzą, że grecki rząd i miejska organizacja kulturalna Aten naruszają 
prawo wspólnotowe, w szczególności dyrektywę 1999/70/WE. Na mocy przedmiotowej 
dyrektywy pracownicy miejskiej organizacji kulturalnej zatrudnieni na czas określony 
spełniający warunki określone we właściwym prawie krajowym (art. 11 dekretu 
prezydenckiego 164/2004), otrzymali zgodnie z art. 1 greckiej ustawy 3320/2007 umowy 
o pracę na czas nieokreślony od czerwca 2006 r. Składający petycję twierdzą, że w okresie, 
kiedy byli zatrudnieni na czas określony, zarabiali znacznie mniej niż pracownicy zatrudnieni 
na czas nieokreślony, mimo że warunki pracy były takie same. Ponadto wiele osób 
zatrudnionych na czas określony, które nie spełniły warunków art. 11 dekretu prezydenckiego 
164/2004 i dlatego nie otrzymały umów na czas nieokreślony, wciąż zarabia znacznie mniej 
niż osoby zatrudnione na umowy o pracę na czas nieokreślony. Składający petycję twierdzą, 
że stanowisko miejskiej organizacji kulturalnej, która odmawia im równoważnych zarobków, 
stanowi naruszenie zasady  niedyskryminacji pomiędzy tymi dwiema kategoriami 
pracowników (klauzula 4 porozumienia ramowego zawartego w dyrektywie 1999/70/WE). 
Twierdzą również, że obliczając ich wynagrodzenie miejska organizacja kulturalna nie 
uwzględnia w pełni okresów zatrudnienia ukończonych przez osoby zatrudnione na czas 
określony, co również stanowi naruszenie zasady niedyskryminacji pomiędzy tymi dwiema 
kategoriami pracowników (klauzula 4 porozumienia ramowego zawartego w dyrektywie 
1999/70/WE).

2. Dopuszczalność

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

Niniejsza petycja została złożona przez prawnika w imieniu 24 muzyków orkiestry 
filharmonicznej zatrudnionych przez miejską organizację kulturalną Aten (PODA), organ 
sektora publicznego. W oparciu o poniższe fakty składający petycję zarzuca, że państwo 
greckie i PODA naruszyły prawo wspólnotowe: 

(a) Przed podpisaniem umów na czas nieokreślony 24 muzyków otrzymywało na 
podstawie umów na czas określony niższe pensje niż pracownicy zatrudnieni na czas 
nieokreślony. Odnosi się to do umów obejmujących 2 lata między wejściem w życie 
przedmiotowej dyrektywy a przeniesieniem jej na grunt prawa krajowego w Grecji (tj. od 
lipca 2002 r. do lipca 2004 r.) i prawdopodobnie także okres poprzedzający.

(b) Koledzy, którzy nie spełnili warunków otrzymania umów na czas nieokreślony na 
podstawie art. 11 są nadal zatrudnieni na umowach na czas określony i wciąż otrzymują 
niższe pensje (naruszenie klauzuli 4 porozumienia ramowego załączonego do dyrektywy 
1999/70/WE).

(c) Dla celów płacowych nie uwzględniono czasu świadczenia usług w charakterze 
pracowników zatrudnionych na czas określony przez 24 osoby, które zostały następnie 
zatrudnione na czas nieokreślony.

Uwagi Komisji

Dekret prezydencki 164/2004, który wszedł w życie w dniu 19 lipca 2004 r., jest właściwym 
instrumentem prawnym transponującym dyrektywę 1999/70/WE1 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 wobec sektora publicznego 
w Grecji.

24 muzyków było zatrudnionych w oparciu o umowy na czas określony, które na podstawie 
art. 11 dekretu prezydenckiego 164/2004 przekształcono w umowy na czas nieokreślony. 
Dekret ten określa warunki takiego przekształcenia w okresie między terminem transpozycji 
w Grecji (lipiec 2002 r.) i terminem wejścia w życie instrumentu dla sektora publicznego 
w tym kraju (lipiec 2004 r.). 

Klauzula 4 porozumienia ramowego załączonego do dyrektywy 1999/70/WE wprowadza 
w odniesieniu do państw członkowskich wymóg stosowania zasady niedyskryminowania 
pracy świadczonej na podstawie umowy na czas określony. Państwa członkowskie muszą 
zapewnić, że w odniesieniu do warunków pracy pracownicy zatrudnieni na czas określony nie 
będą traktowani w sposób mniej korzystny niż świadczące porównywalną pracę osoby 
zatrudnione na czas nieokreślony tylko dlatego, że posiadają umowę na czas określony. 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 175.
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Niedawne orzecznictwo (C-305/05 Del Cerro Alonso i C-268/06 IMPACT) potwierdziło, że 
„warunki zatrudnienia” obejmują płace. Drugi z powyższych wyroków potwierdził też, że 
klauzula 4 porozumienia ramowego załączonego do dyrektywy 1999/70/WE ma skutek 
bezpośredni, tzn. obywatele mogą powoływać się na nią bez konieczności transpozycji 
rzeczonej dyrektywy na grunt prawa krajowego.

Art. 4 dekretu prezydenckiego 164/2004 transponuje klauzulę 4 porozumienia ramowego 
załączonego do dyrektywy 1999/70/WE w następujący sposób:

Zasada niedyskryminacji

(1) Jeżeli chodzi o warunki pracy, pracownicy zatrudnieni na czas określony nie będą traktowani w 
sposób mniej korzystny niż porównywalni pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, jedynie z tego 
powodu, że pracują na czas określony. Zróżnicowane traktowanie dopuszcza się tylko w wyjątkowych 
okolicznościach i z przyczyn obiektywnych, które należy uzasadnić.

(2) Kryteria w zakresie długości okresu zatrudnienia, dotyczące szczególnych warunków zatrudnienia, 
będą takie same w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na czas określony, jak w odniesieniu do 
pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, chyba że zróżnicowanie kryteriów w zakresie 
długości okresu zatrudnienia uzasadnione jest powodami o charakterze obiektywnym.

Art. 3 dekretu prezydenckiego definiuje zarówno „pracownika zatrudnionego na czas 
określony”, jak i „pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony i świadczącego 
porównywalną pracę”.

Celem dyrektywy 1999/70/WE jest zapewnienie równego traktowania pracowników 
zatrudnionych na czas określony oraz nieokreślony i świadczących porównywalną pracę 
(chyba że inne traktowanie jest w sposób obiektywny uzasadnione) i zapobieganie 
nadużyciom wynikającym z kolejnych umów na czas określony. Nie wspomniano w niej 
o uznawaniu pracy świadczonej przez pracownika zatrudnionego na czas określony 
w sytuacji, gdy umowa na czas określony została przekształcona w umowę na czas 
nieokreślony.

Wnioski

Uwzględniając, że:

 klauzula 4 porozumienia ramowego załączonego do dyrektywy 1999/70/WE została 
przez Grecję właściwie przeniesiona na grunt prawa dekretem prezydenckim 
164/2004; 

 ETS orzekł, że klauzula 4 ma skutek bezpośredni; oraz
 przedmiotowa dyrektywa nie zawiera przepisów dotyczących kwestii uznawania 

długości zatrudnienia stałego pracownika w odniesieniu do czasu, gdy świadczył on 
pracę na podstawie umowy na czas określony,

niniejsza petycja nie porusza kwestii poprawności transpozycji dyrektywy 1999/70/WE. 
Wątpliwości co do niewłaściwej implementacji należy przedstawić właściwym władzom 
krajowym, które są odpowiedzialne za wprowadzanie w życie ustawodawstwa krajowego, 
bezpośrednie stosowanie klauzuli 4 i wszelkie szkody wynikające z opóźnionej transpozycji. 
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Komisja skontaktowała się jednak z władzami greckimi, domagając się potwierdzenia, że 
obecnie nie obowiązuje żadne prawo, ani nie są trwale stosowane praktyki administracyjne 
zezwalające na różne traktowanie porównywalnych pracowników zatrudnionych na czas 
określony i nieokreślony bez obiektywnego uzasadnienia. Domagała się też wyjaśnień, czy 
w Grecji uwzględniane jest orzeczenie w sprawie Del Cerro Alonso dotyczącej płac 
i wynagrodzeń, tak aby zapewnić właściwe stosowanie przedmiotowej dyrektywy. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 grudnia 2008 r.

Petycja złożona przez prawnika w imieniu 24 muzyków orkiestry filharmonicznej dotyczy 
obaw o różnice w wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych na czas określony 
i nieokreślony, wykonujących porównywalną pracę w miejskiej organizacji kulturalnej Aten 
(PODA), będącej organem sektora publicznego.

Pismo składającego petycję do Komisji o tej samej treści zostało zarejestrowane jako skarga 
w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
nr 2007/4904.

Dyrektywa Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca 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) wprowadza zakaz 
nieuzasadnionej dyskryminacji pracowników zatrudnionych na czas określony. Klauzula 4 
porozumienia ramowego stanowiącego załącznik do przedmiotowej dyrektywy stanowi, 
co następuje:

Zasada niedyskryminacji (klauzula 4)

1. Jeżeli chodzi o warunki pracy, pracownicy zatrudnieni na czas określony nie będą 
traktowani w sposób mniej korzystny niż porównywalni pracownicy zatrudnieni na 
czas nieokreślony, jedynie z tego powodu, że pracują na czas określony, chyba że 
zróżnicowane traktowanie uzasadnione jest powodami o charakterze obiektywnym.

2. O ile jest to właściwe, zastosowanie ma zasada pro rata temporis.

3. Warunki stosowania niniejszej klauzuli określone zostaną przez państwa 
członkowskie, po konsultacji z partnerami społecznymi, i/lub przez partnerów 
społecznych, z uwzględnieniem regulacji wspólnotowych oraz ustawodawstwa 
krajowego, układów zbiorowych i praktyki.

4. Kryteria w zakresie długości okresu zatrudnienia, dotyczące szczególnych 
warunków zatrudnienia, będą takie same w odniesieniu do pracowników 
zatrudnionych na czas określony, jak w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na 
czas, nieokreślony, chyba że zróżnicowanie kryteriów w zakresie długości okresu 
zatrudnienia uzasadnione jest powodami o charakterze obiektywnym.
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Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł jasno w sprawie C-305/05 Del Cerro Alonso
i C-268-06 IMPACT, że „warunki zatrudnienia” obejmują również wynagrodzenie.

Stanowisko Komisji

W informacji przekazanej Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2008 r. 
Komisja Europejska stwierdziła, że klauzula 4 porozumienia ramowego stanowiącego 
załącznik do dyrektywy 1999/70/WE została prawidłowo transponowana przez Grecję 
w drodze dekretu prezydenckiego 164/2004 (greckie ustawodawstwo dokonujące transpozycji 
dla sektora publicznego) oraz że petycja nie porusza kwestii poprawności transpozycji 
dyrektywy 1999/70/WE.

Komisja zwróciła się jednak do władz greckich o potwierdzenie, że obecnie nie obowiązuje 
żadne prawo ani nie są trwale stosowane praktyki administracyjne zezwalające na różne 
traktowanie pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony, wykonujących 
porównywalną pracę, bez obiektywnego uzasadnienia. Domagała się też wyjaśnień, czy 
w Grecji uwzględniany jest wyrok w sprawie Del Cerro Alonso dotyczącej płac 
i wynagrodzeń. W dniu 23 czerwca 2008 r. Komisja skierowała pismo do władz greckich 
z prośbą o informacje na temat obecnie stosowanych w Grecji praktyk w zakresie płac 
i wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na czas określony i dla wykonujących 
porównywalną pracę osób zatrudnionych na czas nieokreślony.

Władze greckie udzieliły odpowiedzi w dniu 8 września 2008 r., informując Komisję, 
że wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w organach państwowych, publicznych 
(NPDD) i samorządowych (OTA) na podstawie umów o pracę na czas określony 
i nieokreślony regulowanych prawem prywatnym określa się na mocy ustawy 1876/1990, 
w ramach układów zbiorowych pracy podpisanych między pracownikami a przedstawicielem 
Ministerstwa Gospodarki i Finansów lub na podstawie przepisów ustawy 3205/2003, 
w związku z rozszerzeniem jej zakresu na pracowników zatrudnionych w organach 
państwowych, publicznych (NPDD) i samorządowych (OTA) na podstawie umów o pracę 
regulowanych prawem prywatnym, jeśli nie są oni w stanie podpisać układu zbiorowego 
pracy z uwagi na brak przedstawiciela związków zawodowych.

W tym samym piśmie władze greckie zapewniły Komisję, że w przedmiotowych przepisach 
nie przewidziano różnic pomiędzy wynagrodzeniem dla urzędników zatrudnionych na czas 
określony i dla tych zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony.

Wnioski

W świetle wspomnianej powyżej odpowiedzi nie istnieją dowody świadczące o dalszym 
nieprzestrzeganiu przez Grecję klauzuli 4 porozumienia ramowego.

Różnice w wysokości płac pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na czas określony 
i nieokreślony, wykonującymi porównywalną pracę w greckich organach publicznych, 
stanowiące nieuzasadnioną dyskryminację można przypisać nieprawidłowościom we 
wdrażaniu prawa krajowego, i kwestia ta musi zostać przedstawiona właściwym władzom 
krajowym odpowiedzialnym za wykonywanie ustawodawstwa krajowego.



PE408.001/REV 6/6 CM\766272PL.doc

PL

W związku z brakiem dowodów potwierdzających niewłaściwą transpozycję przez Grecję 
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) Komisja 
postanowiła, w dniu 27 listopada 2008 r., zakończyć postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego nr 2007/4904.


