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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1397/2008 af Raffele Mancuso, italiensk statsborger, om de ulige 
rettigheder for arbejdstagere i et tidsubestemt arbejdsforhold

1. Sammendrag

Andrageren beklager sig over, at der stadig er forskelle i rettighederne for arbejdstagere med 
et tidsubestemt arbejdsforhold og arbejdstagere med en tidsbestemt kontrakt. Han nævner som 
eksempel orlov til at kunne deltage i en sammenlignende ansættelsesundersøgelse eller 
studieorlov til forberedelse af en sådan undersøgelse. Andrageren mener, at disse forskelle 
strider mod Romtraktaten fra 1957.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009

"Andrageren hævder, at der er forskelle i rettighederne i Italien for arbejdstagere med 
tidsubestemte kontrakter og arbejdstagere med tidsbestemte kontrakter. Han nævner som 
eksempel orlov til at kunne deltage i en sammenlignende ansættelsesundersøgelse eller 
studieorlov til forberedelse af en sådan undersøgelse.

I henhold til direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der 
er indgået af EFS, UNICE og CEEP1, skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger for at 
sikre, at der ikke sker en uberettiget forskelsbehandling af arbejdstagere med tidsbegrænset 
ansættelse. Følgende bestemmelser i rammeaftalen skal fremhæves:

                                               
1 EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
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Formål (§ 1)
Formålet med nærværende rammeaftale er:
a) at forbedre kvaliteten ved tidsbegrænset ansættelse gennem anvendelsen af princippet 

om ikkediskrimination
…

Princippet om ikkediskrimination (§ 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. 

"Ansættelsesvilkår" er ikke udtrykkeligt defineret i fællesskabslovgivningen, selv om 
Domstolen i sag C-307/05 Del Cerro Alonso fastslog, at begrebet omfatter løn.

Direktiv 1999/70/EF er blevet gennemført i italiensk lovgivning ved lovdekret nr. 368 af 6. 
september 2001 (som ændret). I artikel 6 gennemføres forpligtelsen i § 4 i rammeaftalen om 
at sikre ligebehandling med hensyn til arbejdsvilkår for personer med tidsbegrænset 
ansættelse, medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold. I artikel 6 i den 
italienske lovgivning fastsættes de områder, inden for hvilke der skal være ligebehandling 
(medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold), som følger: ferier, 
julegratiale eller "den 13. månedsløn", fratrædelsesgodtgørelse og enhver anden godtgørelse 
udbetalt af selskabet til arbejdstagere med tidsubegrænsede kontrakter, der udfører tilsvarende 
arbejde, ...".

Det er imidlertid uklart, om begrebet "ansættelsesvilkår" i Italien omfatter orlov til at kunne 
deltage i en sammenlignende ansættelsesundersøgelse eller studieorlov til forberedelse af en 
sådan undersøgelse. Det er Kommissionens opfattelse, at der ikke synes at være nogen gyldig 
grund til ikke at omfatte en sådan orlov af dette begreb.

Kommissionen vil derfor rette henvendelse til de italienske myndigheder for at få oplyst, om 
de mener, at orlov til at kunne deltage i en sammenlignende ansættelsesundersøgelse eller 
studieorlov til forberedelse af en sådan undersøgelse er omfattet af begrebet 
"ansættelsesvilkår" som omhandlet i § 4, stk. 1, i rammeaftalen til direktiv 1999/70/EF."
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4. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"I fortsættelse af Kommissionens forespørgsel har de italienske myndigheder informeret 
Kommissionen om følgende:

 at artikel 6 i lovdekret nr. 368 af 6. september 2001 om tidsbegrænset ansættelse 
stadfæster princippet om forbuddet mod forskelsbehandling af fastansatte og personer 
med tidsbegrænset ansættelse som fastsat i § 4 i rammeaftalen;

 overholdelsen af princippet om, at arbejdsgiverne ikke må udsætte de ansatte for 
forskelsbehandling, er garanteret ved de administrative sanktioner, der er fastsat i 
artikel 12 i lovdekret nr. 368/2001, som sikrer den faktiske anvendelse af det 
grundlæggende princip, der er fastlagt i § 4 i rammeaftalen; 

 reglerne for tidsubestemte kontrakter gælder således, såfremt de er forenelige, for 
tidsbegrænsede kontrakter.  Arbejdstagere med tidsbegrænsede kontrakter har bl.a. ret 
til de samme godtgørelser som de fastansatte i virksomheden i forhold til den 
gennemførte arbejdsperiode, forudsat at det ikke er uforeneligt med den 
tidsbegrænsede kontrakts art;

 med hensyn til, om personer med tidsbegrænset ansættelse har ret til studieorlov, 
påpeger de italienske myndigheder, at artikel 7 i lovdekret nr. 368/2001 fastsætter, at 
"der i de nationale kollektive overenskomster kan fastlægges procedurer og 
instrumenter, der har til formål at gøre det lettere for arbejdstagere med 
tidsbegrænsede kontrakter at få adgang til uddannelsesmuligheder, således at de bliver 
bedre kvalificeret, fremmer deres karriere og styrker deres erhvervsmæssige 
mobilitet".

Konklusion

Kommissionen udleder af svaret fra de italienske myndigheder, at den italienske lovgivning 
(særlig artikel 6 i lovdekret nr. 368 af 6. september 2001) fastsætter, at en arbejdsgiver skal 
gøre retten til at tage orlov til at kunne deltage i en sammenlignende ansættelsesundersøgelse 
eller studieorlov til forberedelse af en sådan undersøgelse tilgængelig for en ansat med en 
tidsbegrænset kontrakt på et forholdsmæssigt grundlag, hvis muligheden er til rådighed for en 
tilsvarende fastansat og ikke er uforenelig med den tidsbegrænsede kontrakt.

På baggrund af de ovennævnte oplysninger bør andrageren indgive sagen for de relevante 
nationale myndigheder, hvis han mener, at den italienske lovgivning ikke er blevet korrekt 
anvendt, eller at hans arbejdsgiver ikke handler i overensstemmelse med den nationale 
lovgivning."


