
CM\766272SV.doc PE408.001v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar

30.1.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1045/2007, ingiven av Foteini Dermitsaki (grekisk medborgare), 
och undertecknad av ytterligare 24 personer, om överträdelse av 
direktiv 1999/70/EG av kulturorganisationen i Atens kommun

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna hävdar att den grekiska regeringen och kulturorganisationen i Atens kommun är 
skyldiga till överträdelse av gemenskapslagstiftningen, i synnerhet av direktiv 1999/70/EG. 
Inom ramen för detta direktiv fick arbetstagare vid kommunens kulturorganisation med avtal 
om visstidsanställning, som uppfyller de villkor som föreskrivs i den relevanta interna 
lagstiftningen (artikel 11 i presidentdekret 164/2004), avtal om tillsvidareanställning från och 
med juni 2006, i enlighet med artikel 1 i grekisk lag 3320/2007. Framställarna anger att de 
som visstidsanställda tjänade mycket mindre än fast anställda arbetstagare, trots att 
arbetsförhållandena var identiska. Dessutom får ett antal av de visstidsanställda kollegerna, 
som inte uppfyllde villkoren i artikel 11 i presidentdekret 164/2004 och som följaktligen inte 
beviljades ett avtal om tillsvidareanställning, fortfarande mycket lägre lön än sina kolleger 
som är tillsvidareanställda. Framställarna hävdar att kommunens kulturorganisations vägran 
att ge lika lön för lika arbete är en överträdelse av principen om icke-diskriminering mellan 
dessa två kategorier (klausul 4 i det ramavtal som ingår i direktiv 1999/70/EG). Dessutom 
hävdar de att kommunens kulturorganisation inte tar fullständig hänsyn till de 
visstidsanställda arbetstagarnas anställningstid vid beräkning av lönerna, och att detta också är 
ett överträdande av principen om icke-diskriminering mellan de två kategorierna av 
arbetstagare (klausul 4 i det ramavtal som ingår i direktiv 999/70/EG).

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 10 juni 2008
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Framställningen är ingiven av en advokat på 24 personers vägnar. De är musiker i den 
filharmoniska orkestern och anställda av Atens kommuns kulturorganisation (PODA), ett 
organ inom den offentliga sektorn. Klaganden påstår att den grekiska staten och PODA har 
gjort sig skyldiga till överträdelse av gemenskapslagstiftningen på grundval av följande: 

a) De 24 musikerna hade, innan de beviljades tillsvidareanställning, lägre lön som 
visstidsanställda än jämförbara fast anställda arbetstagare. Detta gäller för avtalen under de 
två åren mellan direktivets ikraftträdande och dess införlivande i Grekland 
(dvs. juli 2002-juli 2004) och eventuellt för perioder dessförinnan.

b) Kolleger som inte uppfyllde kriterierna för omvandling till avtal om 
tillsvidareanställning inom ramen för artikel 11 är fortfarande anställda med avtal om 
visstidsanställning och har fortfarande lägre lön (dvs. i strid med klausul 4 i det ramavtal som 
utgör bilaga till direktiv 1999/70/EG).

c) Den anställningstid som de 24 numera fast anställda personerna haft som 
visstidsanställda har inte beaktats i samband med fastställandet av lönenivåerna.

Kommissionens yttrande

Presidentdekret 164/2004, som trädde i kraft den 19 juli 2004, är det relevanta rättsinstrument 
med vilket direktiv 1999/70/EG1 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, 
UNICE och CEEP införlivades. Presidentdekret 164/2004 gäller för den offentliga sektorn i 
Grekland.

Alla de 24 musikerna hade haft avtal om tillsvidareanställning inom ramen för 
bestämmelserna i artikel 11 i presidentdekret 164/2004, i vilket övergångsbestämmelser 
föreskrivs för perioden mellan fristen för införlivande i Grekland i juli 2002 och de 
övergångsåtgärder för den offentliga sektorn i Grekland som trädde i kraft i juli 2004.

Enligt klausul 4 i det ramavtal som utgör bilaga till direktiv 1999/70/EG ska medlemsstaterna 
tillämpa principen om icke-diskriminering för visstidsarbete, och medlemsstaterna är skyldiga 
att föreskriva att visstidsanställda arbetstagare inte ska behandlas mindre fördelaktigt än 
jämförbara tillsvidareanställda i fråga om anställningsvillkor enbart på grund av att de har en 
visstidsanställning. Genom aktuell rättspraxis (C-305/05 Del Cerro Alonso och C-268/06 
IMPACT) har det bekräftats att ”anställningsvillkor” omfattar lön, och genom den sistnämnda 
bekräftas också att klausul 4 i det ramavtal som utgör bilaga till 1999/70/EG har direkt 
verkan, dvs. att det ska äga direkt giltighet för medborgarna utan att det behöver införlivas i 
den nationella lagstiftningen.

I artikel 4 i presidentdekret 164/2004 införlivas klausul 4 i det ramavtal som utgör bilaga till 
direktiv 1999/70/EG enligt följande:

                                               
1 EGT L 175, 10.7.1999, s. 175.
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Principen om icke-diskriminering

1) När det gäller anställningsvillkor ska visstidsanställda inte behandlas mindre 
fördelaktigt än jämförbara tillsvidareanställda enbart på grund av att de har en 
visstidsanställning, om detta inte motiveras på objektiva grunder.

2) Den anställningstid som behövs för att kvalificera för särskilda anställningsvillkor 
ska vara densamma för visstidsanställda arbetstagare som för fast anställda 
arbetstagare utom där olika längd på denna kvalifikationstid är motiverad på objektiva 
grunder.

I artikel 3 i presidentdekretet definieras både ”visstidsanställd” och ”jämförbar 
tillsvidareanställd”.

Syftet med direktiv 1999/70/EG är att garantera icke-diskriminering i behandlingen av 
visstidsanställda arbetstagare och jämförbara tillsvidareanställda (om detta inte motiveras på 
objektiva grunder) och att förhindra missbruk av på varandra följande avtal om 
visstidsanställning. Det står ingenting om erkännande av anställningstid som erhållits genom 
visstidsarbete när avtalet väl har omvandlats till ett avtal som gäller tills vidare. 

Slutsatser

Mot bakgrund av att

 klausul 4 i det ramavtal som utgör bilaga till direktiv 1999/70/EG har införlivats 
korrekt av Grekland i presidentdekret 164/2004,

 EG-domstolen har fastslagit att klausul 4 har direkt verkan, och att
 direktivet inte innehåller några bestämmelser när det gäller frågan om erkännande av 

en tillsvidareanställd arbetstagares anställningstid för arbete som denne utfört som 
visstidsanställd,

rör inte framställningen några frågor om ett korrekt införlivande av direktiv 1999/70/EG. 
I princip måste frågor om bristfälligt genomförande läggas fram för nationella behöriga 
myndigheter som är ansvariga för att verkställa nationell lagstiftning och för att beakta direkt
tillämpning av klausul 4 och skadestånd för sent införlivande.

Kommissionen kommer dock att kontakta de grekiska myndigheterna för att få bekräftat att 
det inte finns någon lag eller beständig förvaltningsrutin i nuläget som skapar utrymme för att 
behandla visstidsanställda och jämförbara tillsvidareanställda på olika sätt utan någon 
objektiv motivering, och för att försäkra sig om att avgörandet i Del Cerro Alonso-målet i 
fråga om ersättning och lön beaktas i Grekland, så att en korrekt tillämpning av direktivet 
säkras.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 30 december 2008

Framställningen är ingiven av en advokat på 24 personers vägnar. De är musiker i den 
filharmoniska orkestern och framförde kritik mot skillnaden i betalning mellan 
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visstidsanställda och jämförbara tillsvidareanställda vid PODA, en offentlig 
kulturorganisation i Atens kommun. 

Framställarens identiskt likadana skrivelse till kommissionen registrerades som ett klagomål 
enligt överträdelseförfarandet 2007/4904. 

Enligt rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete 
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP är omotiverad diskriminering av visstidsanställda 
förbjuden. I klausul 4 i ramavtalet som är bilagt direktivet sägs följande:

Principen om icke-diskriminering (klausul 4)

1. När det gäller anställningsvillkor, skall visstidsanställda inte behandlas mindre 
fördelaktigt än jämförbara tillsvidareanställda enbart på grund av att de har en 
visstidsanställning, om detta inte motiveras på objektiva grunder.

2. I förekommande fall skall proportionalitetsprincipen (pro rata temporis-principen) 
tillämpas.

3. Tillämpningsföreskrifterna för denna klausul skall fastställas av medlemsstaterna, 
efter samråd med arbetsmarknadens parter, och/eller av arbetsmarknadens parter, med 
beaktande av gemenskapslagstiftningen, nationell lagstiftning, kollektivavtal och 
praxis.

4. Den anställningstid som behövs för att kvalificera för särskilda anställningsvillkor 
skall vara densamma för visstidsanställda arbetstagare som för fast anställda 
arbetstagare utom där olika längd på denna kvalifikationstid är motiverad på objektiva 
grunder.

EG-domstolen klargjorde i målen C-305/05 Del Cerro Alonso och C-268-06 IMPACT att 
”anställningsvillkor” inkluderar lön.

Kommissionens ståndpunkt

I kommissionens information till Europaparlamentets utskott för framställningar från i 
juni 2008 redovisas kommissionens ståndpunkt att klausul 4 i ramavtalet i 
direktiv 1999/70/EG hade införlivats korrekt av Grekland genom presidentdekret 164/2004
(den grekiska genomförandelagstiftningen för den offentliga sektorn) och drog slutsatsen att 
framställningen inte tog upp några frågor som gällde införlivandet av direktiv 1999/70/EG.

Kommissionen åtog sig emellertid att kontakta de grekiska myndigheterna för att få bekräftat 
att det för närvarande inte finns någon lagstiftning eller administrativ praxis som godkänner 
skillnad i behandling mellan visstidsanställda och motsvarande tillsvidareanställa arbetstagare 
utan en objektiv motivering och för att få klargjort att domen i Del Cerro Alonso-målet om 
löner och ersättningar beaktas i Grekland. Kommissionen skrev till de grekiska 
myndigheterna den 23 juni 2008 och frågade om nuvarande rutiner i Grekland vad gäller lön 
och ersättning till visstidsanställda jämfört med motsvarande fast anställda arbetstagare.
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De grekiska myndigheterna svarade den 8 september 2008 och meddelade kommissionen att 
lönerna till personer som är visstidsanställda eller tillsvidareanställda av staten, offentliga 
organ (NPDD) och lokala myndigheter (OTA) enligt privaträttsliga anställningskontrakt 
regleras av lag 1876/1990, eller genom kollektivavtal som undertecknas av de anställda och 
företrädare för ekonomi- och finansdepartementet, eller enligt lag 3205/2003, sedan 
bestämmelserna i den lagen utsträckts till att även omfatta anställda av staten, NPDD och 
OTA enligt privaträttsliga anställningskontrakt, om de inte kan underteckna ett kollektivavtal 
eftersom det inte finns någon fackföreningsrepresentant.

De grekiska myndigheterna försäkrade kommissionen i samma skrivelse att reglerna i fråga 
inte gör någon åtskillnad mellan betalningen för tjänstemän med visstidsanställning och 
sådana som är fast anställda.

Slutsats

Mot bakgrund av detta svar finns det inget som styrker att Grekland för närvarande inte 
uppfyller klausul 4 i ramavtalet.

Skillnader i lönenivåer mellan visstidsanställda och motsvarande tillsvidareanställda i de 
grekiska offentliga organen som utgör en omotiverad diskriminering kan tillskrivas en felaktig 
tillämpning av den nationella lagstiftningen och måste påtalas hos de behöriga nationella 
myndigheter som har ansvaret för att den nationella lagstiftningen efterlevs.

Eftersom det inte finns något som styrker att Grekland inte skulle ha införlivat rådets 
direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av 
EFS, UNICE och CEEP, beslutade kommissionen att avsluta 
överträdelseförfarande 2007/4904 den 27 november 2008.


