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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0195/2008 af A.G., italiensk statsborger, om ukorrekt anvendelse af 
den italienske lovgivning om gennemførelse i den nationale retsorden af direktiv 
1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået 
af EFS, UNICE og CEEP

1. Sammendrag

Andrageren har arbejdet for Agenzia del Territorio siden 1998, altid på grundlag af 
midlertidige kontrakter. I oktober 2007 blev han fastansat. Han mener, at han i henhold til 
direktiv 1999/70/EF har ret til at kræve udbetaling med tilbagevirkende kraft af de 
lønstigninger, han ikke modtog på det pågældende tidspunkt, og han anmoder Europa-
Parlamentet om en tydeliggørelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

"Andrageren, som fik en tidsubegrænset kontrakt med en offentlig myndighed i Italien efter 
flere tidsbegrænsede kontrakter og forlængelser, spørger Parlamentet, om han er berettiget til 
at kræve og modtage beløb, som ikke blev betalt dengang, men som, han påpeger, at han, i 
henhold til artikel 5, stk. 1, i den nationale lovgivning, der gennemfører direktivet, er 
berettiget til.  

I henhold til direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der 
er indgået af EFS, UNICE og CEEP1, skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger med 
                                               
1 EFT L 175 af 10.7. 1999, s. 43.
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henblik på at forhindre misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede 
ansættelseskontrakter.

Medlemsstaterne er, i henhold til artikel 5, stk. 1, i rammeaftalen, der indgår som bilag i 
direktivet, forpligtede til at indføre foranstaltninger for at forhindre misbrug som følge af 
anvendelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. Med henblik 
herpå kan medlemsstaterne vælge at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger: at lægge 
objektive omstændigheder til grund for en fornyelse, en maksimal samlet varighed eller et 
maksimalt antal fornyelser af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt eller et tidsbegrænset 
ansættelsesforhold. EF-domstolens retspraksis1 har gjort det klart, at der skal træffes effektive 
foranstaltninger med henblik på at forhindre og, hvor det er relevant, straffe misbrug af flere 
på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter.

Italien har meddelt Kommissionen, at direktiv 1999/70/EF blev gennemført i den nationale 
lovgivning i Italien ved lovdekret nr. 368 af 6. september 2001. Artikel 5 angiver 
foranstaltningerne for bøder for flere på hinanden følgende kontrakter, der ikke er i 
overensstemmelse med de foregående artikler i den nationale lovgivning. Artikel 5, stk. 1,
indeholder bestemmelser om yderligere vederlag, der skal betales til indehaveren af en 
tidsbegrænset kontrakt, når ansættelsesforholdet fortsætter efter udløbet af det oprindeligt 
fastsatte tidsrum eller efterfølgende forlænges.

At håndhæve bøder for manglende overholdelse af national lovgivning er et spørgsmål, der er 
helt op til de nationale myndigheder. Det mest passende skridt for andrageren er at søge 
juridisk rådgivning med henblik på at indbringe sagen for de kompetente nationale 
myndigheder.

Konklusion

Dette andragende rejser ikke problemer vedrørende den korrekte gennemførelse i national 
lovgivning af direktiv 1999/70/EF".

                                               
1 Sag C-53/04 Marrosu; C- 180/04 Vassallo og C-212-04 Adeneler.
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