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Udvalget for Andragender

28.02.2007
MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0930/2002 af Maria Hortatou, græsk statsborger, for foreningen af 
kontraktansatte "OPAP AE Guild of Contract Workers", om den manglende 
omdannelse af tidsbegrænsede kontrakter til tidsubegrænsede kontrakter

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at EF-direktivet om omdannelse af alle tidsbegrænsede kontrakter til 
tidsubegrænsede kontrakter ikke er blevet gennemført i Grækenland. Dette medfører 
forvridninger på arbejdsmarkedet, og ansatte på tidsbegrænsede kontrakter risikerer at blive 
arbejdsløse, selvom de har arbejdet i mange år.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. april 2003). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens foreløbige svar, modtaget den 7. oktober 2003.

"Andrageren klager over, at direktiv 99/70/EF om tidsbegrænset ansættelse ikke er 
gennemført korrekt i Grækenland, idet tidsbegrænsede kontrakter, som er blevet forlænget 
adskillige gange, ikke omdannes til tidsubegrænsede kontrakter.

Det skal påpeges, at det er en misforståelse, at direktiv 99/70/EF om rammeaftalen vedrørende 
tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP1, giver mulighed for at 
omdanne tidsbegrænsede kontrakter til tidsubegrænsede kontrakter.

Det fastsættes i paragraf 5, at medlemsstaterne for at forhindre misbrug hidrørende fra 
anvendelsen af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter skal 
fastsætte bestemmelser, som regulerer mindst et af følgende forhold:

1) objektive omstændigheder, der kan begrunde en fornyelse af sådanne kontrakter eller 
ansættelsesforhold,

2) den maksimale samlede varighed af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede 
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ansættelseskontrakter eller arbejdsforhold,

3) antallet af gange, sådanne kontrakter eller ansættelsesforhold kan fornys.

Begrænsningerne for flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter 
fastsættes dermed af medlemsstaterne efter høring af arbejdsmarkedets parter. Det er 
imidlertid en forudsætning, at de fastsatte foranstaltninger effektivt kan forhindre misbrug.

Grækenland gennemførte direktivet i april 2003. Kommissionens tjenestegrene er for 
øjeblikket i færd med at evaluere de græske gennemførelsesforanstaltninger, herunder 
foranstaltninger til at forhindre misbruge hidrørende fra tidsbegrænsede kontrakter."  

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. marts 2006.

"Direktiv 1999/70/EF om tidsbegrænset ansættelse skulle have været gennemført i 
Grækenland inden den 10. juli 2002. Grækenland meddelte efter denne dato Kommissionen, 
at direktivet var blevet gennemført gennem tre præsidentielle anordninger, som blev vedtaget 
i hhv. 2003 og 2004. Kommissionen har i mellemtiden modtaget en række skrivelser og 
klager, og Europa-Parlamentet har modtaget flere andragender, som alle vedrørte klager over 
Grækenlands mangelfulde gennemførelse af direktivet. 

Efter en grundig analyse af de græske præsidentielle anordninger, klagerne og anden 
tilgængelig information vurderer Kommissionen, at det ikke er nødvendigt at iværksætte 
overtrædelsesprocedurer mod Grækenland for manglende gennemførelse af direktiv 
1999/70/EF om tidsbegrænset ansættelse. Inden klager henlægges, vil den enkelte klager få 
mulighed for at fremsætte sine synspunkter." 

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. februar 2007.

"Vedrører ligeledes andragende nr. 233/2003, andragende nr. 336/2003, andragende nr. 
669/2003, andragende nr. 296/2004, andragende nr. 356/2004, andragende nr. 460/2005 og 
andragende nr. 665/2005.

EF-Domstolen afsagde den 4. juli 2006 dom i sag C-212/04, Adeneler, hvor en græsk domstol 
havde stillet spørgsmål vedrørende fortolkningen og virkningerne af direktiv 1999/70/EF i 
lyset af visse bestemmelser i præsidentiel anordning nr. 81/2003. Domstolen fandt, at der var 
problemer med nogle af bestemmelserne i anordningen. Disse problemer var også tidligere 
blevet fastlagt af Kommissionen, som derefter i 2004 underrettede de græske myndigheder 
herom. De omstridte bestemmelser i anordning nr. 81/2003 er blevet ændret af præsidentiel 
anordning nr. 164/2004 og 180/2004. Det skal tilføjes, at EF-Domstolen i forbindelse med 
dommen i Adeneler-sagen også bekræftede de synspunkter, som Kommissionen ved flere 
lejligheder havde gjort gældende over for Udvalget for Andragender: Ifølge direktiv 
1999/70/EF skal medlemsstater vedtage foranstaltninger for at forhindre misbrug af flere på 
hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold, men der 
kræves ikke, at tidsbegrænsede kontrakter skal omdannes til tidsubegrænsede kontrakter, så 
længe der findes effektive foranstaltninger til at forhindre misbrug. 
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Kommissionen henviser til, at der er indført sådanne foranstaltninger gennem præsidentiel 
anordning nr. 164/2004 og 180/2004. Som følge heraf er alle relevante klager, som er indgivet 
til Kommissionen, og som vedrører Grækenlands gennemførelse af direktiv 1999/70/EF om 
tidsbegrænset ansættelse gennem tre præsidentielle anordninger (81/2003 af 2. april 2003, 
164/2004 af 19. juli og 180/2004 af 23. august 2004), nu blevet henlagt. 

Derudover bør de to nedenstående elementer nævnes i forbindelse med den praktiske 
anvendelse og håndhævelse af den græske lovgivning om gennemførelse af direktiv 
1999/70/EF. 

1) Efter henlæggelsen af klagerne har Kommissionen modtaget oplysninger om den seneste 
udvikling i Grækenland, som peger på, at de græske domstole i forbindelse med flere sager 
har fastsat, at tidsbegrænsede kontrakter i den offentlige sektor bør omdannes til 
tidsubegrænsede kontrakter, men at de administrative myndigheder og 
revisionsmyndighederne har afvist at gennemføre disse afgørelser. På den ene side betyder 
myndighedernes afvisning af at omdanne tidsbegrænsede kontrakter til tidsubegrænsede 
kontrakter ikke i sig selv, at de græske myndigheder ikke har gennemført direktivet 
korrekt. Hvis de almindelige domstole har fastsat, at det eneste effektive 
forhåndenværende middel er omdannelse af tidsbegrænsede kontrakter til tidsubegrænsede 
kontrakter, rejser myndighedernes afvisning af at gennemføre disse afgørelser på den 
anden side spørgsmål om anvendelsen af direktiv 1999/70/EF, for så vidt som disse 
afgørelser vedrører sager, som er omfattet af direktivet. 

2) Der er også det mere generelle spørgsmål vedrørende den særlige lovgivning om 
håndhævelse af foreløbige foranstaltninger mod staten og den offentlige sektor generelt set 
vedrørende f.eks. omdannelse af tidsbegrænsede kontrakter. Dette vedrører de emner, der 
anføres i andragende 455/2005. 

Kommissionen undersøger ovennævnte forhold nærmere og har i den forbindelse anmodet de 
græske myndigheder om yderligere oplysninger. Denne undersøgelse giver Kommissionen 
mulighed for at foretage en vurdering af det system, som de græske myndigheder har indført 
for at sikre anvendelsen og håndhævelsen af den nationale lovgivning til gennemførelse af 
direktiv 1999/70/EF." 
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