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Utskottet för framställningar

17.7.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1046/2007, ingiven av Lilia Giousoupova (grekisk medborgare), 
om Greklands underlåtenhet att följa rådets direktiv 1999/70/EG av 
den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE 
och ECPE

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är violinist, uppger att Atens statsorkester har åsidosatt det ovannämnda 
direktivet i fråga om hennes anställningsvillkor. Hon påpekar även att hon sedan 1995 har haft 
flera visstidsanställningar med uppehåll emellan, vilket enligt de gällande reglerna gör det 
möjligt att hindra att en visstidsanställning omvandlas till en fast anställning. Hon uppmanar 
därför Europaparlamentet att ingripa för att se till att direktivet genomförs utan dröjsmål 
i detta fall, så att hon kan garanteras likabehandling och de anställningsvillkor som hon har 
rätt till enligt EU-lagstiftningen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 10 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008

Framställningen

Framställaren har haft flera visstidsanställningar i följd som musiker i Atens statsorkester 
under perioden 1995–2004. Framställaren uppger att den grekiska staten har överträtt 
gemenskapsrätten på grundval av följande:

a) Det arbete som hon var anställd för mötte arbetsgivarens permanenta behov och var 
inte tillfälligt eller av särskilt slag.
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b) Grekland dröjde med att införliva direktiv 99/70/EG.

c) De övergångsbestämmelser som infördes på grund av det sena införlivandet innehöll 
det ”godtyckliga” kravet på att visstidsanställda var tvungna att ha ett giltigt 
anställningsavtal då direktivet trädde i kraft i den grekiska lagstiftningen (19 juli 2004) 
eller under de föregående tre månaderna, ett villkor ”som på intet sätt var förbundet 
med direktiv 1999/70/EG)”.

Presidentdekret 164/2004 som trädde i kraft den 19 juli 2004 är det relevanta rättsliga 
instrument genom vilket direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat 
av EFS, UNICE och ECPE införlivades. Presidentdekret 164/2004 gäller för den offentliga 
sektorn i Grekland. Artikel 11 innehöll övergångsbestämmelser där fyra villkor angavs som 
alla måste vara uppfyllda för innehavare av flera på varandra följande visstidsanställningar för 
att deras anställningar skulle omvandlas till fasta anställningar, inklusive krav på att 
personerna i fråga måste ha varit anställda då presidentdekret 164/2004 trädde i kraft eller ha 
haft anställningsavtal som löpt ut under de föregående tre månaderna. 

Kommissionen har undersökt dessa fakta som ett registrerat klagomål.

Kommissionens kommentar

Direktiv 1999/70/EG innehåller inga inskränkningar av det slags arbete som 
visstidsanställningar kan användas till. Det finns inget krav på att arbetet ska vara tillfälligt 
eller av särskilt slag. Att framställaren anser att hennes arbete mötte arbetsgivarens 
permanenta behov är ingenting som gäller gemenskapsrätten i allmänhet eller 
direktiv 1999/70/EG i synnerhet.

Beträffande det sena införlivandet av gemenskapens lagstiftning bör man påminna om att 
Grekland nu har införlivat direktiv 1999/70/EG och att det därför skulle tjäna mycket lite till 
att inleda ett överträdelseförfarande på grundval av det sena införlivandet.

Domstolen har bekräftat att det i direktivet ”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 förstnämnda typ av avtal får 
användas”1. Övergångsbestämmelserna är särskilda bestämmelser som kan tillämpas av 
personer som i huvudsak har haft visstidsanställningar under de två år som följt efter fristen 
för införlivandet. De villkor som måste vara uppfyllda för att man ska kunna utnyttja de 
bestämmelser som anges i artikel 11 i presidentdekret 164/2004 är förenliga med de 
bestämmelser i artiklarna 5 och 6 i presidentdekret 164/2004 som syftar till att förhindra 
missbruk av visstidsanställningar, även om dessa inte direkt härrör från direktivet.

Domstolen förklarade i punkt 92 i mål C-268/06 Impact att ”en medlemsstat som agerar 
i egenskap av offentlig arbetsgivare inte har rätt att, i strid med det syfte som eftersträvas med 
nämnda direktiv och ramavtalet, vilket består i att förhindra missbruk av 
visstidsanställningsavtal, vidta åtgärder [...] från det att införlivandefristen för 
                                               
1

Punkt 91, C-212/04 Adeneler m.fl. (EUT C 212, 2.9.2006).
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direktiv 1999/70 löpt ut till ikraftträdandet av den lag genom vilken direktivet införlivats”. 
Det är upp till de nationella domstolarna att avgöra huruvida den grekiska staten i egenskap av 
arbetsgivare agerade i strid med det syfte som eftersträvas med direktivet genom att förnya 
framställarens anställning efter införlivandefristen och avsluta hennes anställning 
i februari 2004 med vetskap om att lagstiftningen skulle träda i kraft i juli 2004.

Vidare är det fast rättspraxis (målen C-6/90 och C-9/90 Francovich m.fl.) att 
skadeståndsanspråk kan lämnas till nationella domstolar av en medborgare som kräver 
skadestånd från en medlemsstat för skada som uppstått på grund av att gemenskapsrätten inte 
införlivats. Om framställaren anser att hon har lidit skada på grund av att Grekland inte 
införlivat ramavtalets bestämmelser inklusive åtgärder för att förhindra missbruk av på 
varandra följande visstidsanställningar i den nationella lagstiftningen ska hon vidta rättsliga 
åtgärder mot (staten) Grekland i dess egenskap av arbetsgivare, och ersättning kan fås genom 
att hon vänder sig till grekiska domstolar angående skada i enlighet med Francovichmålet.

Slutsatser

Med beaktande av att

 klausul 5 i det ramavtal som utgör bilaga till direktiv 1999/70/EG angående åtgärder 
för att förhindra missbruk korrekt har införlivats av Grekland i presidentdekret 
164/2004, 

 det trots Greklands sena införlivande av direktivet i den offentliga sektorn nu är nästan 
fyra år sedan det införlivades,

 det enligt direktivet inte krävs att en visstidsanställning övergår till en 
tillsvidareanställning och att det i direktivet inte heller fastställs några bestämda 
villkor för användning av visstidsanställningar,

utgör denna framställning inte någon rättsfråga om korrekt införlivande av 
direktiv 1999/70/EG.

Till följd av undersökningen av denna fråga som ett klagomål avser kommissionen inte att 
föreslå att ett överträdelseförfarande inleds mot Grekland med avseende på de frågor som tas 
upp av framställaren. Kommissionen kommer att rekommendera att det registrerade 
klagomålet avslutas vid ett kommande kommissionssammanträde.


