
CM\870227DA.doc PE440.060v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

10.6.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1153/2009 af Gino Trevisanato, italiensk statsborger, om italiensk 
lovgivnings mulige overtrædelse af direktiv 98/59/EF om kollektive afskedigelser

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den italienske gennemførelse af direktiv 98/59/EF om kollektive 
afskedigelser er i modstrid med direktivet. I henhold til italiensk lov behøver 
ledelsespersonale ikke at blive inddraget i konsultationer med fagforeninger forud for 
kollektive afskedigelser. Dette har negative virkninger på fratrædelsesgodtgørelsen. 
Andrageren beder om støtte fra alle EU-institutioner for at få den italienske lovgivning bragt i 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om kollektive afskedigelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren hævder, at italiensk lov 223/1991 til gennemførelse af direktiv 98/59/EF om 
kollektive afskedigelser ikke beskytter alle grupper af arbejdstagere beskrevet i direktivet, 
især ikke dem, der er ansat på ledelseskontrakter. 

Ifølge andrageren inkluderer italiensk lov direktører ("dirigenti") i beregningen af 
virksomhedens arbejdsstyrke, men ekskluderer disse fra beregningen af afskedigede personer. 
Som følge heraf kan anvendelsen af procedureregler omgås ved at afskedige et vist antal 
direktører blandt de andre arbejdstagere, så det fornødne antal afskedigelser til udløsning af 
proceduren, ikke opnås.
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Andrageren mener, at dette er i modstrid med EF-Domstolens afgørelse i sag C-385/05 
(CGT), hvor EF-Domstolen i forbindelse med artikel 31, stk. 1, i direktiv 2002/14/EF om 
information og rådgivning erklærede, at det udelukker en "national lovgivning, som 
indebærer, at en bestemt kategori af arbejdstagere udelukkes, selv midlertidigt, ved 
beregningen af antallet af beskæftigede arbejdstagere i denne bestemmelses forstand".

Andrageren mener også, at den italienske stat er skyldig i den manglende fremsættelse af 
spørgsmålet om fortolkning af artikel 4, stk. 9, i lov nr. 223/01 for EF-Domstolen som en 
anmodning om en præjudiciel afgørelse.

Det oprindelige problem

Det oprindelige problem vedrører to forskellige anliggender: Det ene vedrører gennemførelse 
og anvendelse af direktiv 98/59/EF om kollektive afskedigelser i Italien. Det andet vedrører 
adgangen til at klage i nationale retsprocedurer. 

Andrageren arbejdede hos "I.B.M. Italia spa" som direktør (kategorien "dirigenti") og blev 
afskediget som følge af en kollektiv afskedigelse i november 1994. 

Klageretten i Milano afgjorde i andragerens sag i januar 2007, at kategorien direktører i 
henhold til artikel 4, stk. 9, i lov nr. 223/1991, der sammen med dens ændringer gennemførte 
direktiv 98/59 om kollektive afskedigelser, ikke er berettiget til at modtage beskyttelse i 
henhold til de fastlagte procedureregler i lov nr. 223/1991. 

Andrageren hævdede derfor, at den italienske gennemførelseslovgivning er i modstrid med 
EF-Domstolens afgørelse i sag C-385/05 (CGT) og med direktiv 98/59/EF.

- I henhold til artikel 360 i den italienske retsplejelov kan der gøres indsigelse mod en 
afgørelse ved klageretten med en appel om forkert anvendelse af lovbestemmelserne. I 
henhold til artikel 365 i den italienske retsplejelov skal en klage til højesteret for at være 
gyldig være underskrevet af en registreret advokat. 

Andrageren rapporterede, at det ikke lykkedes ham at finde en advokat, der ville føre hans sag 
for højesteret. Advokater trak deres mandat tilbage, og advokatforeningen, det nationale 
advokatråd, fagforeningerne og organisationen Council for European Justice for Human 
Rights ignorerede hans anmodning om bistand. 

Andrageren gjorde den øverste anklagemyndighed opmærksom på sin sag ved højesterets 
kassationsret, så denne institution kunne indbringe en kassationsappel i lovens interesse, men 
dette lykkedes ikke.

Andrageren fortalte, at en advokat skrev til ham, at retningslinjer fra højesteretterne rådede 
advokater til ikke at føre en kassationsappel på grund af det begrænsede anvendelsesområde 
for artikel 4, stk. 9, i lov nr. 223/1991.

Andrageren mente, at den italienske stat var skyld i den manglende fremsættelse af en 
kassationsappel. Andrageren mente, at den italienske stat skulle have accepteret en 
kassationsappel i lovens interesse, og derefter have videresendt spørgsmålet om fortolkning af 
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artikel 4, stk. 9, i lov nr. 223/01 til EF-Domstolen som en anmodning om en præjudiciel 
afgørelse.

Opfølgningsforanstaltninger

Siden den første kontakt i 2007 har der fundet adskillige udvekslinger af korrespondance sted 
mellem Kommissionen og andrageren samt mellem Kommissionen og de italienske 
myndigheder for at etablere fakta og den juridiske baggrund.

I et af sine breve bekræftede det italienske ministerium for beskæftigelse, sundhed og 
socialpolitik, at i henhold til italiensk lovgivning opfattes kategorien "dirigenti" anderledes 
end den generelle kategori "arbejdstagere" i forbindelse med individuelle og kollektive 
afskedigelser, arbejdstider, ferie og tidsbegrænsede kontrakter. Følgelig gælder det ved 
afskedigelse, at hverken "procedurebeskyttelsen" i henhold til artikel 4, stk. 9, i lov nr. 
223/1991 om kollektive afskedigelser eller den generelle beskyttelse, der ydes til 
arbejdstagere i tilfælde af arbejdsgiverens ensidige ophævelse af ansættelseskontrakten i 
henhold til lov nr. 604 af 1966, lov nr. 300 af 1970 og lov nr. 108 af 1990 finder anvendelse 
på "dirigenti". Men klagespørgsmålet omhandlede afskedigelse af en "dirigenti", hvilket er 
helt anderledes end en arbejdstager." 

Endvidere henviste ministeriet til den retspraksis siden sidst i 1960'erne, hvor domstolene 
havde afgjort, at da "dirigenti" var bundet til arbejdsgiveren af et "intuitu personae"-forhold 
og graden af ansvar i ledelsen af en virksomhed, ville det være mere legitimt at fastsætte 
svagere dokumenterede begrænsninger og procedurebegrænsninger vedrørende opsigelse af 
en kontrakt med "dirigenti" end med arbejdstagere.

Endvidere blev det i svaret vedrørende kollektiv forhandling erklæret, at "dirigenti" ikke ville 
blive afskediget, medmindre der var tale om alvorlige fejl, eller der var alvorlige 
organisatoriske årsager hertil. Konsekvenser af en sådan ulovlig afskedigelse var udelukkende 
økonomiske (der skal betales kompensation) og ville i modsætning til reglerne for 
arbejdstagere ikke medføre, at arbejdsgiveren var tvunget til at genansætte den ulovligt 
afskedigede "dirigenti".

Da Kommissionen ikke var tilfreds med den modtagne forklaring, især vedrørende 
lovgrundlaget for de forskellige beregningsmetoder for den samlede arbejdsstyrke og antallet 
af afskedigede medarbejdere for kategorien ledere i italiensk lovgivning samt i retspraksis ved 
de italienske domstole, sendte Kommissionen en skrivelse med formel notifikation af 26. juni 
2009 til den italienske regering, hvori den meddelte, at forskelsbehandlingen ved på den ene 
side at inkludere "dirigenti" i beregningen af en virksomheds arbejdsstyrke og på den anden 
side at ekskludere dem fra beregningen af afskedigelser i henhold til direktiv 98/59 ikke 
syntes at være i overensstemmelse med kravene i direktivets artikel 1. 

I sit svar af 7. september 2009 fastholdt Italien sin tidligere holdning. Landet hævdede, at 
"dirigenti" havde beslutningsbeføjelser, og at stillingen ikke havde det ægte hierarkiske 
ansættelsesforhold. Endvidere berettigede den tillidsstilling, som "dirigente" varetog, 
forskelsbehandling, herunder kollektive afskedigelser og individuelle vilkår. Endvidere 
oplyste den italienske myndighed, at den seneste retspraksis skelnede mellem øverste 
"dirigente" og "pseudo dirigente", hvor sidstnævnte handlede under ledelse af en leder eller 
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"dirigente" og havde begrænset magt. Af det italienske svar var det svært at vurdere det 
egentlige indhold af retspraksis, især hvad angår, hvilke juridiske konsekvenser forskellen 
mellem øverste "dirigente" og pseudo dirigente" havde, samt hvilket juridisk grundlag 
ekskluderingen af "dirigente" fra arbejdstagere var bygget på.

For at understrege sin holdning henviste den italienske myndighed til højesteretsafgørelse nr. 
17965 af 9. august 2006, der ekskludere personale med ledelsesbeføjelser fra anvendelsen af 
en sådan procedure.

Kommissionen informerede andrageren om indholdet af svaret og modtog hans kommentarer 
til dette i november 2009.

Da svaret indeholdt nye oplysninger og for at få en mere klar forståelse af situationen i Italien, 
anmodede Kommissionen om en afklaring fra de italienske myndigheder vedrørende den 
omtalte seneste italienske retspraksis, især de tilfælde, der skelnede mellem øverste 
"dirigente" og "pseudo dirigente" samt højesteretsafgørelsen nr. 17965 af 9. august 2006. 
Denne skrivelse blev sendt den 8. december 2009, og der er endnu ikke kommet svar (de 
italienske myndigheder har en svarfrist på to måneder fra modtagelse af brevet). 
Kommissionen underrettede igen andrageren om skrivelsens afsendelse og indhold.

For så vidt angår andet krav skal det bemærkes, at Kommissionen ikke kan gribe ind i 
nationale retsprocedurer, herunder appelsystemet og afgørelser ved de nationale domstole. 
Direktiv 98/59/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive 
afskedigelser lader det være op til medlemsstaterne selv at sikre, at de juridiske og/eller 
administrative procedurer til håndhævelse af forpligtelserne i henhold til direktivet er til 
rådighed for arbejdstagernes repræsentanter og/eller arbejdstagerne.

Efter en analyse af de modtagne oplysninger fra andrageren og de italienske myndigheder 
vedrørende berettigelsen af de såkaldte "dirigenti" i henhold til italiensk lovgivning skal 
følgende understreges:

- For at afklare eventuelle misforståelser vedrørende de omtalte datoer ovenfor skal det 
bemærkes, at selv om sagen dateres helt tilbage til 1994 og den nationale gennemførelseslov i 
1991, mens det anvendte direktiv er fra 1998, er klagen stadig gyldig af følgende årsager: 
Direktiv 98/59/EF konsoliderer første direktiv 75/129/EØF af 17. februar 1975 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser samt dets 
ændring af direktiv 92/56/EØF. Direktiv 75/129/EØF indeholdt samme bestemmelse 
vedrørende grænseværdier for beregning af kollektive afskedigelser og direktivets materielle 
anvendelsesområde med en undtagelse fra anvendelsesområdet, der ikke er relevant i denne 
sag1. Henvisningen til direktiv 98/59/EF kan derfor accepteres. Italiensk lov nr. 223/1991 og 
dens ændringer indeholder gennemførelsesbestemmelserne for disse direktiver.

Det skal bemærkes, at mens direktiv 2001/23/EF om information og høring anvender termen 
"arbejdstager" i betydningen "enhver, som i den pågældende medlemsstat er beskyttet som 
arbejdstager inden for rammerne af national lovgivning og i overensstemmelse med national 

                                               
1 I direktiv 92/56/EØF er punktet, der henviser til "arbejdstagere, der berøres af ophøret af en virksomheds 
aktiviteter, hvis dette er resultatet af en retslig afgørelse" slettet fra undtagelsen.
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praksis" giver direktiv 98/59/EF ingen definition af "arbejdstager". 

EF-Domstolen har endnu ikke givet udtryk for sin holdning til denne definition i dette 
specifikke direktiv, men i andre tilfælde har Domstolen allerede erklæret, at termerne 
"medarbejder" og "arbejdstager" ikke har samme fællesskabsretlige betydninger i forbindelse 
med beskæftigelseslovgivningsdirektiver, og de skal altid fortolkes under hensyntagen til det 
pågældende retlige instruments kontekst og formål.

Da artikel 1, stk. 2, indeholder undtagelser fra den generelle regel kan man drage den 
konklusion, at anvendelsesområdet for direktiv 98/59/EF omfatter alle arbejdstagere med 
undtagelses af visse kategorier, der er anført på udtømmende vis i artikel 1, stk. 2. Dette 
stykke inkluderer dog ikke "dirigenti" og lederstillinger som sådan. Denne holdning støttes af 
følgende retspraksis fra EU-Domstolen: sag C-215/83 (Kommissionen mod Belgien, s. 21), 
C-32/02 (Kommissionen mod Italien s. 22), C-385/05 (Confederation general du Travail, s. 
47).

På den anden side er formålet med direktivet en tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
vedrørende procedurer for kollektive afskedigelser i medlemsstaterne ved at fastsætte 
minimumskrav og ikke foretage en detaljeret harmonisering af den lovgivning, der gælder i 
hele Europa. Det skal ligeledes bemærkes, at de bestemmelser, der ikke er indeholdt i 
direktivet, henhører under medlemsstaternes kompetenceområde.

Direktørers status fastsættes ofte i privatretlige kontrakter (inklusive ansvarsbestemmelser, 
særlige ansættelsesvilkår og afskedigelsesvilkår) i de forskellige medlemsstater, og ikke alle 
arbejdslovgivningsbestemmelser finder derfor anvendelse på dem. Dette er eksempelvis ikke 
ualmindeligt for ledende personale. De oplysninger, der fremgår af andragendet, tydeliggør 
dog ikke, hvorvidt ledelseskontrakten er omfattet af arbejdslovgivningen eller privatretlige 
bestemmelser eller en blanding af disse. 

Det er derfor også svært at vurdere status for ledere ("dirigenti"), og hvilke lovbestemmelser 
der gælder for disse i Italien, især for så vidt angår undtagelser, der hovedsageligt er udviklet i 
henhold til retspraksis, og den forskel, der stammer fra den dobbelte klassificering af ledere: 
en ægte "dirigente" og eller en "pseudo dirigente". Denne forskel og dens mulige betydning i 
nærværende sag berettiger en yderligere afklaring, især hvad angår andragers konkrete 
tilfælde. Det skal dog erindres, at den faktuelle vurdering af sagen henhører under de 
nationale domstoles kompetenceområde.

Hvis "dirigenti" i et enkelt tilfælde hører under arbejdstagere i henhold til italiensk 
lovgivning, skal de ifølge Kommissionen inkluderes i beregningen af virksomhedens 
arbejdsstyrke, inklusive de arbejdstagere, der skal afskediges. Den italienske 
gennemførelseslovgivning, hvor man på den ene side inkluderer "dirigenti" i beregningen af 
en virksomheds arbejdsstyrke, men på den anden side ekskluderer dem fra beregningen af 
afskedigelser, synes ikke at være i overensstemmelse med kravene i artikel 1 i direktiv 
98/59/EF.

Det skal understreges, at klassificeringen af "dirigenti" i henhold til italiensk lovgivning 
langtfra er tydelig og synes at afhænge af de italienske domstoles vurdering fra sag til sag 
baseret på faktuelle omstændigheder. I nærværende sag afhænger andragers situation, og 
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hvorvidt denne er beskyttet i henhold til direktivet eller ej, af klassificeringen af hans stilling i 
henhold til italiensk lovgivning. Hvorvidt han var "dirigente" eller "pseudo dirigente" med en 
privatretlig kontrakt eller en arbejdslovskontrakt, og hvorvidt han kunne klassificeres som 
arbejdstager er en problemstilling, der skal fastslås af den nationale domstol. 

For så vidt angår andragers anmodning om, at de italienske domstole skal forelægge en 
anmodning om en præjudiciel afgørelse for EF-Domstolen, skal det påpeges, at der ikke 
eksisterer en sådan forpligtelse for nationale domstole i henhold til EF-traktatens artikel 234. 
Kommissionen kan derfor ikke gribe ind til fordel for andrageren for så vidt angår denne del 
af andragendet."

4. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Kommissionen erindrer om, at der den 26. juni 2009 blev sendt en åbningsskrivelse til Italien 
vedrørende denne sag. De italienske myndigheder svarede med en skrivelse af 7. september 
2009.  

Dette svar og yderligere skrivelser fra andrageren indeholdt nye oplysninger om kategorien af 
"dirigenti" og den relevante italienske retspraksis, som krævede yderligere afklaring. En 
skrivelse med anmodning om afklaring blev derfor sendt til Italien den 8. december 2009. 
Italien svarede med en skrivelse af 17. marts 2010, hvor højesterets dom nr. 17965 af 9. 
august 2006 var vedlagt. 

I svaret blev det bekræftet, at medens "dirigenti" medregnes til et foretagendes samlede 
arbejdsstyrke, medregnes de ikke, når grænseværdien for kollektive afskedigelser beregnes. 

Denne udelukkelse, som er baseret på den italienske lovgivning til gennemførelse af direktivet 
som fortolket ved retspraksis, synes ikke at være i overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 1 i direktiv 98/59/EF1.  

I mellemtiden sendte Kommissionen to skrivelser2 til andrageren for at informere ham om 
sagens gang og anmodede ham om kopier af de to domme fra domstolene i Milano om hans 
sag. 

Andrageren fremsendte de ønskede domme den 2. november 2010.  Derefter informerede han 
ved skrivelse af 22. november 2010 Kommissionen om, at "Corte Suprema di Cassazione" 
havde afvist hans klage, og han tilføjede, at han kun havde modtaget konklusionen i denne 
dom og ikke dens præmisser.

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at undersøge sagen på grundlag af alle eksisterende 
oplysninger og vil informere Europa-Parlamentet, når der er truffet en afgørelse med hensyn 
hertil."

5. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011 (REV. II).

                                               
1 Om direktivets anvendelsesområde.
2 Den seneste blev sendt den 26. oktober 2010.
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"Som anført i dens tidligere meddelelse havde Kommissionens tjenestegrene undersøgt sagen 
grundigt. Undersøgelsen var ikke kun baseret på oplysningerne fra andrageren og de 
italienske myndigheder, men de udførte også en omfattende skrivebordsundersøgelse og 
anmodede om en udtalelse fra en italiensk ekspert.

I fortsættelse af undersøgelsen kom Kommissionen til den konklusion, at det væsentligste 
problem var den italienske retspraksis, som på den ene side udelukker "dirigenti" trods deres 
status som arbejdstagere, fra de proceduremæssige ydelser, der er fastsat i direktivet, og på 
den anden side udlægger kategorien "dirigenti" bredt, herunder f.eks. ledere, som ikke har 
vidtrækkende beføjelser til at træffe beslutninger (jf. i denne forbindelse dommen fra den 
italienske højesteret af 30. marts 2007 i sag nr. 7880). 

Derimod ser det ikke ud til, at den omstændighed, at "dirigenti" ikke medtages ved 
beregningen af grænseværdien for kollektive afskedigelser, er et problem, da den italienske 
gennemførelseslov yder større beskyttelse end direktivet i denne henseende (lov 223/1991 
fastsætter en grænseværdi på fem arbejdstagere, hvorimod direktivet kræver en grænseværdi 
på 20 arbejdstagere).

Kommissionen sætter heller ikke spørgsmålstegn ved de øverste chefers situation, der kan 
betragtes som arbejdsgiverens alter ego. Dette vedrører f.eks. "dirigenti", til hvem 
arbejdsgiveren har uddelegeret omfattende beføjelser til at træffe beslutninger, særlig 
muligheden for selvstændigt at afskedige arbejdstagere. Det er op til de italienske nationale 
myndigheder, herunder domstolene, at vurdere, om en bestemt leder hører under denne 
kategori på grundlag af alle relevante fakta i den pågældende sag.

Kommissionen har sendt en skrivelse til andrageren og orienteret ham om den ovennævnte 
udvikling.

Kommissionen agter inden for de kommende overtrædelsesprocedurer vedrørende denne sag 
at kontakte de italienske myndigheder igen, idet den vil lægge vægt på ovennævnte spørgsmål 
og påpege den gældende retspraksis (særlig den ovennævnte dom af 30. marts 2007) samt 
anmode om Italiens synspunkter derom.

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet underrettet om sagen."


