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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Mary Fitzpatrick, ír állampolgár által benyújtott 0703/2007 sz. petíció a 
határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 
1999/70/EK tanácsi irányelv Írországban történő állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy személyes vitájáról számol be, amelyet a helyi hatóságokkal 
folytat. A petíció benyújtója könyvtári levéltárosként dolgozik, határozott idejű 
(hároméves) munkaszerződéssel, és kifejti, hogy immáron két alkalommal nem újították 
meg szerződését és nem is módosították azt határozatlan idejű szerződésre. A petíció 
benyújtója ezzel kapcsolatban az 1999/70/EK irányelvre hivatkozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2007. december 11-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. április 17.

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP1 által kötött 99/70/EK irányelv a határozott idejű 
szerződésekre vonatkozik, az irányelv célkitűzése, hogy a tagállamok tegyenek lépéseket az 
egymást követő határozott idejű szerződésekkel történő visszaélések megakadályozására. 
Dönthetnek úgy, hogy objektív okokat alkalmaznak a határozott idejű munkaszerződés vagy 
munkaviszony megújításának, maximális időtartamának, maximális számú megújításának 
indokaként.

                                               
1 HL L 175., 1999.7.10., 43. o.
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A tagállamokra hárul annak eldöntése a szociális partnerekkel történő konzultációt követően, 
hogy milyen feltételek mellett tekinthető a határozott idejű munkaszerződés egymást 
követőnek, illetve, hogy mikor határozatlan idejű szerződésnek. Az irányelv nem jogosítja fel 
a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat a határozatlan idejű 
szerződésre. Ezt erősítette meg az Európai Bíróság 212/04-es Adeneler és mások ügyében 
hozott ítéletének 91. és 92. bekezdése.

91 Ezzel kapcsolatban elsőként meg kell állapítani, hogy a keretmegállapodás 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. 

92 Ugyanakkor a keretmegállapodás előírja a tagállamoknak, hogy vezessenek be 
jogrendszerükbe az 5. szakasza 1. pontjának a)–c) alpontjában előírt intézkedések közül 
legalább egyet, amelyek célja az egymást követő, határozott idejű munkaszerződések 
vagy munkaviszonyok alkalmazásával való visszaélések hatékony megakadályozása. 

Írország az 1999/70/EK irányelvet a nemzeti jogrendszerbe a munkavállalók védelméről szóló 
2003-as törvénnyel ültette át (határozott idejű munkaviszony).  Ez a nemzeti jogszabály 4 
évben és 2 megújításban maximalizálja a munkavállalók határozott idejű munkaszerződését, 
és további szerződéshosszabbítás lehetőségét teszi lehetővé, amennyiben a hosszabbítás 
objektíven indokolható.  Az ír jogszabály azt is biztosítja, hogy a követelmények megsértése a 
szerződés határozatlan idejűvé történő minősítését vonja maga után.  

Következtetés 

A fentiek tekintetében a Bizottságnak nincs oka azt feltételezni, hogy az 1999/77/EK 
irányelvnek a fent említett a munkavállalók védelméről szóló 2003-as törvény (határozott 
idejű munkaviszony) rendelkezéseivel az ír jogszabályokba történő átültetése nincs 
összhangban az irányelvvel.

Alapjában véve az illetékes helyi hatóságok feladata, hogy gondoskodjanak az európai uniós
törvényeket átültető nemzeti jogszabályok betartásáról, valamint a petíció benyújtója már 
eljárást indított a Rights Commissionernél, az ez ügyben megfelelő, illetékes hatóságnál. 


