
CM\766272DA.doc PE408.001

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

30.01.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1045/2007 af Foteini Dermitsaki, græsk statsborger, og 24 
medunderskrivere, om Athen kommunes kulturelle organisations manglende 
overholdelse af direktiv 1999/70/EF

1. Sammendrag

Andragerne gør gældende, at den græske regering og Athen kommunes kulturelle 
organisation overtræder fællesskabsretten, herunder især direktiv 1999/70/EF. I medfør af 
dette direktiv fik ansatte i kommunens kulturelle udvalg med tidsbegrænsede kontrakter, som 
opfylder betingelserne i den relevante nationale lovgivning (artikel 11 i præsidentiel 
anordning 164/2004) i henhold til artikel 1 i den græske lov 3320/2007 tidsubegrænsede 
kontrakter fra juni 2006. Andragerne gør gældende, at de, mens de var ansat på 
tidsbegrænsede kontrakter, tjente meget mindre end dem, der var ansat på tidsubegrænsede 
kontrakter, på trods af at arbejdsbetingelserne var ens. Endvidere bliver en række af deres 
kolleger, som er ansat på tidsbegrænsede kontrakter, som ikke opfyldte betingelserne i artikel 
11 i præsidentiel anordning 164/2004, og som derfor ikke fik tidsubegrænsede kontrakter, 
stadig betalt meget mindre end deres kolleger, som er ansat på tidsubegrænsede kontrakter. 
Andragerne gør gældende, at kommunens kulturelle organisations afvisning af at udbetale 
samme løn til medarbejderne udgør en overtrædelse af princippet om ikkeforskelsbehandling 
mellem disse to kategorier (§ 4 i rammeaftalen i direktiv 1999/70/EF). Endvidere fastholder 
de, at kommunens kulturelle organisation ved udregningen af deres løn undlod at tage fuldt ud 
højde for de tjenesteperioder, som dem med tidsbegrænsede kontrakter har tilbagelagt i
organisationen, og gør gældende, at dette også udgør en overtrædelse af princippet om 
ikkeforskelsbehandling mellem disse to kategorier af arbejdstagere (§ 4 i rammeaftalen i 
direktiv 1999/70/EF).

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).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2008

Andragendet er blevet indgivet af en advokat på vegne af 24 musikere fra filharmoniorkestret, 
der er ansat ved Athen kommunes kulturelle organisation (PODA), et offentligt organ.
Andragerne gør gældende, at den græske stat og PODA har overtrådt fællesskabsretten af 
følgende årsager:

(a) Før de 24 musikere fik tidsubegrænsede kontrakter, tjente de mindre på 
tidsbegrænsede kontrakter end sammenlignelige fastansatte. Dette gør sig gældende for 
kontrakter i de to år mellem direktivets ikrafttræden og gennemførelsen i Grækenland (dvs. 
fra juli 2002 til juli 2004) og muligvis for tidligere perioder.

(b) Kolleger, der ikke opfyldte betingelserne for konvertering til tidsubegrænsede 
kontrakter og således fortsat er ansat på tidsbegrænsede kontrakter, tjener fortsat mindre (i 
strid med § 4 i rammeaftalen til direktiv 1999/70/EF).

(c) Ved udregningen af lønnen for de 24 ansatte, der overgik til tidsubegrænsede 
kontrakter, er der ikke blevet taget højde for tilbagelagte tjenesteperioder.

Kommissionens bemærkninger

Præsidentiel anordning 164/2004, der trådte i kraft den 19. juli 2004, er det relevante 
retsinstrument til gennemførelse af direktiv 1999/70/EF1 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.

Alle 24 musikere havde været ansat på tidsbegrænsede kontrakter, der blev konverteret til 
tidsubegrænsede kontrakter i henhold til artikel 11 i præsidentiel anordning 164/2004 om 
overgangsordninger i forbindelse med fristen for gennemførelse i Grækenland i juli 2002 og 
ikrafttrædelsen af gennemførelsesforanstaltningen for den offentlige sektor i Grækenland i juli 
2004.

I henhold til § 4 i rammeaftalen til direktiv 1999/70/EF skal medlemsstaterne anvende 
princippet om ikkeforskelsbehandling i forbindelse med tidsbegrænset ansættelse, og 
medlemsstaterne skal sikre, at ansættelsesvilkårene for personer med tidsbegrænset ansættelse 
ikke er mindre gunstige end de, der gælder for sammenlignelige fastansatte, hvis dette 
udelukkende er begrundet i kontraktens tidsbegrænsede varighed. Nyere retspraksis (C-
305/05 Del Cerro Alonso og C-268/06 IMPACT) har bekræftet, at "ansættelsesvilkår" 
omfatter løn, og det fastslås desuden i sidstnævnte sag, at § 4 i rammeaftalen til direktiv 
1999/70/EF finder direkte anvendelse, hvilket vil sige, at borgerne kan gå ud fra, at denne er 
gældende, idet den ikke skal gennemføres i national ret.

Artikel 4 i præsidentiel anordning 164/2004 gennemfører § 4 i rammeaftalen til direktiv 
1999/70/EF som følger:

Princippet om ikkeforskelsbehandling

                                               
1 EFT L 175 af 10.7.1999, s. 175.
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(1) Ansættelsesvilkårene for personer med tidsbegrænset ansættelse ikke må være mindre gunstige end 
de, der gælder for sammenlignelige fastansatte, hvis dette udelukkende er begrundet i kontraktens 
tidsbegrænsede varighed. Kun i særlige tilfælde kan der ske forskelsbehandling begrundet i objektive 
forhold.

(2) Bestemmelser, hvorefter der ved særlige ansættelsesvilkår kræves tilbagelagt en bestemt 
tjenesteperiode, skal være de samme for personer med tidsbegrænset ansættelse som for fastansatte, 
medmindre kravet om en forskellig ansættelsesperiode er begrundet i objektive forhold.

I artikel 3 i præsidentiel anordning defineres en "person med tidsbegrænset ansættelse" og en 
"sammenlignelig fastansat".

Formålet med direktiv 1999/70/EF er at sikre ikkeforskelsbehandling af personer med 
tidsbegrænset ansættelse og sammenlignelige fastansatte (medmindre den er objektivt 
begrundet) og at forhindre misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede 
ansættelseskontrakter. Direktivet indeholder ikke nogen bestemmelser om anerkendelse af 
tilbagelagte tjenesteperioder under tidsbegrænset ansættelse, når kontrakten er blevet 
konverteret til en tidsubegrænset kontrakt.

Konklusioner

På baggrund af

 at § 4 i rammeaftalen til direktiv 1999/70/EF er blevet korrekt gennemført af 
Grækenland i præsidentiel anordning 164/2004;

 at EF-Domstolen har fastslået, at § 4 gælder direkte; og
 at direktivet ikke indeholder nogen bestemmelser om anerkendelse af fastansattes 

tilbagelagte tjenesteperioder, mens de var ansat på tidsbegrænsede kontrakter,

rejser andragendet ikke noget spørgsmål vedrørende korrekt gennemførelse i national 
lovgivning af direktiv 1999/70/EF. Spørgsmål om ukorrekt gennemførelse skal i princippet 
rejses over for de nationale kompetente myndigheder, der er ansvarlig for håndhævelsen af 
national lovgivning og for vurderingen af den direkte anvendelse af § 4 og eventuelle skader 
som følge af forsinket gennemførelse.

Kommissionen har imidlertid taget kontakt til de græske myndigheder for at få bekræftet, at 
der ikke er nogen lovgivning eller fast administrativ praksis, der tillader forskelsbehandling 
mellem personer med tidsbegrænset ansættelse og sammenlignelige fastansatte uden objektiv 
begrundelse, og for at få klarlagt, om der i Grækenland tages hensyn til afgørelsen i Del Cerro 
Alonso-sagen vedrørende lønninger, med det formål at sikre en korrekt gennemførelse af 
direktivet.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. december 2008.

Andragendet er blevet indgivet af en advokat på vegne af 24 musikere fra filharmoniorkestret, 
som giver udtryk for bekymring over lønforskelle mellem tidsbegrænsede kontrakter og 
tidsubegrænsede kontrakter for personer, der er ansat ved Athen kommunes kulturelle 
organisation (PODA), et offentligt organ.
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Andragerens skrivelse til Kommissionen er blevet registreret som en klage i form af 
overtrædelsesprocedure 2007/4904.

Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset 
ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP forbyder uberettiget forskelsbehandling af 
arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse. Rammeaftalens § 4, der er vedføjet dette direktiv, 
fastsætter:

Princippet om ikke-diskrimination (§ 4)

1. Ansættelsesvilkårene for personer med tidsbegrænset ansættelse må ikke være 
mindre gunstige end de, der gælder for sammenlignelige fastansatte, hvis dette 
udelukkende er begrundet i kontraktens tidsbegrænsede varighed, og 
forskelsbehandlingen ikke er begrundet i objektive forhold.

2. Hvor det er hensigtsmæssigt, gælder princippet om pro rata temporis.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til efterlevelse af denne artikel fastsættes af 
medlemsstaterne - efter høring af arbejdsmarkedets parter - og/eller af 
arbejdsmarkedets parter under hensyntagen til fællesskabsret, national lovgivning, 
kollektive aftaler eller praksis.

4. Bestemmelser, hvorefter der ved særlige ansættelsesvilkår kræves tilbagelagt en 
bestemt tjenesteperiode, skal være de samme for personer med tidsbegrænset 
ansættelse som for fastansatte, medmindre kravet om en forskellig ansættelsesperiode 
er begrundet i objektive forhold.

EF-Domstolen har i sag C-305/05 Del Cerro Alonso og C-268/06 IMPACT bekræftet, at 
”ansættelsesvilkår” omfatter løn.

Kommissionens holdning

Kommissionens meddelelse af juni 2008 til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender, 
slog fast, at Kommissionen mener, at § 4 i rammeaftalen til direktiv 1999/70/EF er blevet 
gennemført korrekt af Grækenland i den præsidentielle anordning 164/2004 (den græske 
gennemførelseslovgivning for den offentlige sektor). Kommissionen konkluderede, at 
andragendet ikke rejser problemer vedrørende den korrekte gennemførelse af direktiv 
1999/70/EF.

Kommissionen har imidlertid taget kontakt til de græske myndigheder for at få bekræftet, at 
der ikke er nogen lovgivning eller fast administrativ praksis, der tillader forskelsbehandling 
mellem personer med tidsbegrænset ansættelse og sammenlignelige fastansatte uden objektiv 
begrundelse, og for at få klarlagt, om der i Grækenland tages hensyn til afgørelsen i Del Cerro 
Alonso-sagen vedrørende lønninger. Kommissionen sendte en skrivelse til de græske 
myndigheder den 23. juni 2008, hvori den forespurgte om den gældende praksis i Grækenland 
vedrørende lønninger og tillæg for personer med tidsbegrænset ansættelse og 
sammenlignelige fastansatte.
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De græske myndigheder svarede den 8. september 2008 og oplyste Kommissionen om, at 
lønninger til personale, der er ansat af statens offentlige organer (NPDD) og lokale 
myndigheder (OTA) på tidsbegrænsede kontrakter og privatretlige ansættelseskontrakter 
fastsættes i henhold til lov 1876/1990, eller gennem kollektive aftale underskrevet af 
arbejdstagerne og en repræsentant for økonomi- og finansministeriet, eller i henhold til lov 
3205/2003, som udvider bestemmelserne til personale ansat af staten, NPDD og OTA i 
henhold til privatretlige ansættelseskontrakter, hvor der ikke er indgået en kollektiv aftale på 
grund af manglen på en fagforeningsrepræsentant.

De græske myndigheder forsikrede ligeledes Kommissionen, at der i forbindelse med de 
pågældende regler ikke er forskel på lønningerne til ansatte med tidsbegrænsede kontrakter og 
ansatte med tidsubegrænsede kontrakter.

Konklusion

I lyset af dette svar er der intet bevis for, at Grækenland ikke overholder rammeaftalens § 4.

Lønforskelle mellem tidsbegrænsede kontrakter og tidsubegrænsede kontrakter for personer, 
der er ansat i græske offentlige organer, og som udgør en uberettiget forskelsbehandling, kan 
være udtryk for ukorrekt gennemførelse i national lovgivning og skal rejses over for de 
nationale kompetente myndigheder, der er ansvarlig for håndhævelsen af national lovgivning.

På grundlag af de manglende beviser for, at Grækenland ikke har foretaget en korrekt 
gennemførelse af Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende 
tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, besluttede Kommissionen 
den 27. november 2008 at afslutte overtrædelsesprocedure 2007/4904.


