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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1046/2007 af Lilia Giousoupova, græsk statsborger, om 
manglende overholdelse i Grækenland af Rådets direktiv 1999/70/EF om 
rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, 
UNICE og CEEP

1. Sammendrag

Andrageren, der er violinist, påpeger, at det nationale orkester i Athen ikke har efterkommet 
ovennævnte direktiv i forbindelse med hendes ansættelsesforhold. Hun henviser endvidere til, 
at hun siden 1995 har haft tidsbegrænsede kontrakter med afbrydelser, hvilket i henhold til de 
gældende regler gør det muligt at undgå at omdanne en tidsbegrænset ansættelse til en 
tidsubegrænset. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik 
på omgående gennemførelse af ovennævnte direktiv i det konkrete tilfælde, således at hun 
sikres den ligebehandling og det ansættelsesforhold, hun har krav på i henhold til EU's 
retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

"Andragendet

Andrageren har fra 1995 til 2004 været ansat på en række tidsbegrænsede kontrakter som 
musiker i Athens statsorkester. Andrageren hævder, at den græske stat har krænket 
fællesskabslovgivningen på baggrund af følgende:

(a) Det arbejde, hun udførte, var at opfylde arbejdsgiverens varige behov, og det var ikke 
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midlertidigt eller af særlig karakter. 

(b) Grækenlands forsinkelse med hensyn til gennemførsel af direktiv 99/70/EF.

(c) De overgangsordninger, som blev indført på grund af den forsinkede gennemførelse, 
indeholdt det "voldsomme og vilkårlige" krav om, at personer med tidsbegrænset ansættelse 
skulle have en gyldig kontrakt på tidspunktet for den græske lovs ikrafttrædelse (19. juli 
2004) eller i de foregående tre måneder, en betingelse "som på ingen måde var forbundet med 
direktiv 1999/70/EF)".   

Præsidentiel anordning 164/2004, der trådte i kraft den 19. juli 2004, er det relevante 
retsinstrument til gennemførelse af direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende 
tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, i national lovgivning.  
Præsidentiel anordning 164/2004 gælder for den offentlige sektor i Grækenland. Artikel 11 
indeholdt overgangsbestemmelser, hvori der fastlagdes fire betingelser, som skulle opfyldes 
for indehavere af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede kontrakter, for at disse kunne få 
deres kontrakter ændret til faste ansættelseskontrakter, herunder kravet om at have en kontrakt 
på tidspunktet for ikrafttrædelsen af præsidentiel anordning 164/2004 eller en kontrakt, som 
var udløbet inden for de foregående tre måneder.   

Kommissionen har undersøgt disse forhold som en registreret klage.

Kommissionens bemærkninger

Direktiv 1999/70/EF indeholder ingen restriktioner for den type arbejde, der kan være indgået 
tidsbegrænsede kontrakter for. Der foreligger intet krav om, at arbejdet skal være midlertidigt 
eller af særlig karakter. Det, at andrageren mener, at hendes arbejde opfyldte arbejdsgiverens 
varige behov, giver ikke anledning til bekymring i henhold til fællesskabslovgivningen 
generelt og direktiv 1999/70/EF især.

Med hensyn til den forsinkede gennemførelse af fællesskabslovgivningen bør det erindres, at 
Grækenland nu har gennemført direktiv 1999/70/EF, og at det derfor vil være af ringe gavn at 
indlede overtrædelsesprocedure på baggrund af forsinket gennemførelse.  

Domstolen har bekræftet, at direktivet hverken pålægger medlemsstaterne en pligt til at ændre 
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter til tidsubegrænsede kontrakter eller foreskriver særlige 
forhold, hvor tidsbegrænsede ansættelseskontrakter kan anvendes1. Overgangsordningerne er 
engangsordninger, der er tilgængelige for personer, som hovedsagelig har tidsbegrænsede 
kontrakter i de to år efter fristen for gennemførelse. Kravene til udnyttelse af ordningerne i 
artikel 11 i den præsidentielle anordning 164/2004 er i overensstemmelse med 
bestemmelserne om at undgå misbrug af tidsbegrænsede kontrakter i artikel 5 og 6 i 
præsidentiel anordning 164/2004, også selv om de ikke fremgår direkte af direktivet.

I præmis 92 i C-268/06 Impact fastslog domstolen, at en medlemsstat, der handler i egenskab 
af arbejdsgiver i den offentlige sektor, ikke må vedtage foranstaltninger, som er i modstrid 
med det pågældende direktivs formål og rammeaftalen med hensyn til forebyggelse af 

                                               
1 Punkt 91 C-212/04 Adeneler (EUT C 212 af  2.9.2006)
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misbrug af tidsbegrænsede kontrakter […] i tidspunktet mellem fristen for gennemførelse af 
direktiv 1999/70 og datoen for gennemførelseslovgivningens ikrafttrædelse. Det er op til de 
nationale domstole at vurdere, om den græske stat med flere på hinanden følgende fornyelser 
af andragerens kontrakter efter fristen for gennemførelse og med udstedelse af hendes 
kontrakt i februar 2004 vel vidende, at lovgivningen ville træde i kraft i juli 2004, som 
arbejdsgiver handlede i modstrid med direktivets formål.

I øvrigt er det fast retspraksis (C- 6/90 og C-9/90 Francovich m.fl.), at erstatningskrav kan 
indgives til de nationale domstole af en borger, der søger erstatning fra en medlemsstat for 
skade som følge af ikkegennemførelse af fællesskabslovgivningen. Hvis andrageren mener, at 
hun har lidt skade som følge af Grækenlands manglende gennemførelse af rammeaftalens 
bestemmelser i den nationale lovgivning, herunder foranstaltninger til at forhindre misbrug af 
flere på hinanden følgende tidsbegrænsede kontrakter, skal hun indlede en procedure mod 
Grækenland (staten) i dennes egenskab af arbejdsgiver, og klagemuligheder kan opnås ved at 
anmode om Francovicherstatning ved de græske domstole.

Konklusioner

I betragtning af at

 § 5 i rammeaftalen til direktiv 1999/70/EF, som omhandler foranstaltninger til 
forhindring af misbrug, er blevet korrekt gennemført af Grækenland i præsidentiel 
anordning 164/2004,

 det nu næsten er fire år siden Grækenland gennemførte direktivet med hensyn til den 
offentlige sektor, selv om dette blev gennemført med forsinkelse,

 direktivet ikke indeholder krav om ændring af tidsbegrænsede kontrakter til 
tidsubegrænsede kontrakter eller foreskriver særlige forhold, hvor tidsbegrænsede 
kontrakter kan anvendes,

rejser dette andragende ikke problemer vedrørende den korrekte gennemførelse i national 
lovgivning af direktiv 1999/70/EF.  

Efter at have behandlet dette problem som en klage agter Kommissionens tjenester ikke at 
foreslå indledning af en overtrædelsesprocedure mod Grækenland vedrørende de spørgsmål, 
der er rejst af andrageren, og anbefaler, at den registrerede klage afsluttes på et kommende 
møde i Kommissionen."


