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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 0703/2007, ingiven av Mary Fitzpatrick (irländsk 
medborgare), om en påstådd överträdelse på Irland av rådets 
direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till en personlig tvist med en lokal myndighet om ett 
visstidsanställningsavtal (tre år) som biblioteksarkivarie, och uppger att hennes 
anställningsavtal vid två tillfällen varken förnyades eller omvandlades till ett tillsvidareavtal. 
Framställaren hänvisar i detta sammanhang till direktiv 1999/70/EG.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 april 2008

Enligt direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, Unice och 
CEEP1 (”direktivet”) ska EU-medlemsstaterna vidta åtgärder för att förhindra missbruk som 
uppstår vid tillämpningen av på varandra följande visstidsanställningskontrakt. För att göra 
detta kan de välja att införa bestämmelser om objektiva grunder för förnyad 
visstidsanställning, en övre sammanlagd tidsgräns eller bestämmelser om hur många gånger 
en visstidsanställning eller ett anställningsförhållande får förnyas.

Det åligger medlemsstaterna att efter samråd med arbetsmarknadens parter fastställa under 
vilka förutsättningar visstidsanställningar ska betraktas som ”på varandra följande” och när de 
ska betraktas som tillsvidareanställningar. Visstidsanställda får inte automatiskt rätt till 
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tillsvidareanställning enligt direktivet. Detta bekräftas i punkterna 91 och 92 i EG-domstolens 
dom i mål C-212/04 Adeneler m.fl.1

91 Först och främst ska det påpekas att det i ramavtalet varken föreskrivs någon allmän 
skyldighet för medlemsstaterna att föreskriva att avtal om tidsbegränsad anställning ska 
övergå i avtal om tillsvidareanställning eller några exakta villkor för när 
visstidsanställningsavtal får användas.

92 Medlemsstaterna åläggs emellertid i direktivet att införa minst en av de åtgärder som 
finns uppräknade i klausul 5.1 a–c i ramavtalet och som syftar till att effektivt förhindra 
missbruk vid användandet av på varandra följande tidsbegränsade anställningsavtal eller 
anställningsförhållanden.

Irland införlivade direktiv 1999/70/EG i den nationella rättsordningen genom lagen om skydd 
av anställda (visstidsarbete) från 2003. Genom denna nationella lag införs en övre 
sammanlagd tidsgräns på fyra år och en bestämmelse om att visstidsanställningsavtal får 
förnyas högst två gånger för en arbetstagare, och lagen innehåller även bestämmelser om 
ytterligare förnyanden om detta är motiverat på objektiva grunder. Enligt den irländska 
lagstiftningen ska även en överträdelse av kraven leda till att ett avtal anses vara ett 
tillsvidareavtal.

Slutsats

Med anledning av ovanstående har kommissionens tjänsteavdelningar ingen anledning att 
anta att införlivandet av direktiv 1999/70/EG på Irland genom de förutnämnda 
bestämmelserna i lagen om skydd av arbetstagare (visstidsarbete) från 2003, inte 
överensstämmer med direktivet.

I princip är det de behöriga nationella myndigheterna som ska garantera att den nationella 
lagstiftningen för att införliva EU-rätten tillämpas korrekt, och framställaren har redan ingivit 
ett klagomål till ”Rights Commissioner”, den behöriga irländska myndigheten i denna fråga.
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