
CM\720550DA.doc PE405.826v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

17.04.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0703/2007 af Mary Fitzpatrick, irsk statsborger, om påstået 
overtrædelse i Irland af Rådets direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen 
vedrørende tidsbegrænset ansættelse

1. Sammendrag

Andrageren henviser til en personlig strid med en lokal myndighed vedrørende en 
tidsbegrænset ansættelseskontrakt (tre år) som biblioteksarkivar og anfører, at hendes kontrakt 
to gange hverken blev forlænget eller ændret til en ansættelseskontrakt uden tidsbegrænsning. 
Andrageren henviser i denne forbindelse til direktiv 1999/70/EF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. april 2008

"I henhold til direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der 
er indgået af EFS, UNICE og CEEP1, skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at 
forhindre misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. De 
kan vælge at lægge objektive omstændigheder til grund for en fornyelse, en maksimal samlet 
varighed eller et maksimalt antal fornyelser af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt eller 
ansættelsesforhold.

Det påhviler medlemsstaten efter høring af arbejdsmarkedets parter at afgøre, på hvilke 
betingelser tidsbegrænsede kontrakter skal betragtes som "på hinanden følgende", og hvornår 
de skal betragtes som kontrakter med ubegrænset varighed. Med direktivet får personer med 
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tidsbegrænset ansættelse ikke ret til tidsubegrænsede ansættelseskontrakter. Dette blev 
bekræftet i stk. 91 og 92 i EF-Domstolens dom i sag 212/04 Adeneler m.fl.1  

91 Det skal først og fremmest bemærkes, at rammeaftalen hverken pålægger 
medlemsstaterne en generel pligt til at ændre tidsbegrænsede kontrakter til 
tidsubegrænsede kontrakter eller foreskriver særlige forhold, hvor tidsbegrænsede 
kontrakter kan anvendes. 

92 Direktivet kræver imidlertid, at medlemsstaterne vedtager mindst en af de 
foranstaltninger, som fremgår af artikel 5, stk. 1, litra a til c i rammeaftalen, som har til 
formål effektivt at forhindre misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede 
ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold.

Irland har gennemført direktiv 1999/70/EF i den nationale retsorden i form af loven af 2003 
om beskyttelse af arbejdstagere (tidsbegrænset ansættelse). Denne nationale lovgivning 
foreskriver en varighed af højst fire år og højst to fornyelser af tidsbegrænsede 
ansættelseskontrakter for arbejdstagere. Denne lovgivning omhandler ligeledes yderligere 
fornyelser af ansættelseskontrakter, hvis de er begrundet i objektive forhold. Den irske 
lovgivning fastsætter også, at overtrædelser af bestemmelserne skal føre til en tidsubegrænset 
ansættelseskontrakt.  

Konklusion

På baggrund af ovenstående har Kommissionens tjenestegrene ingen grund til at mene, at 
gennemførelsen af direktiv 1999/70/EF i Irland gennem de førnævnte bestemmelser i loven af 
2003 om beskyttelse af arbejdstagere (tidsbegrænset ansættelse) ikke er i overensstemmelse 
med direktivet.

Det er i princippet en sag for de kompetente nationale myndigheder at sikre en korrekt 
anvendelse af den nationale lovgivning i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivning, 
og andrageren har allerede indgivet en klage til menneskerettighedskommissæren, som er den 
kompetente myndighed i denne sag."
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