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Asia: Vetoomus nro 0195/2008, A.G., Italian kansalainen, Italian lainsäädännön 
virheellisestä soveltamisesta Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), 
Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten 
yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä 
koskevasta puitesopimuksesta annetun direktiivin 1999/70/EY saattamisessa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on työskennellyt Agenzia del Territoriossa vuodesta 1998 alkaen ja aina 
määräaikaisin työsopimuksin. Lokakuussa 2007 hänen kanssaan tehtiin vakinainen 
työsopimus. Hän katsoo olevansa direktiivin 1999/70/EY nojalla oikeutettu saamaan 
taannehtivasti palkankorotuksia, joita hän ei aikoinaan saanut ja pyytää Euroopan 
parlamentilta selvitystä asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä, jonka kanssa Italiassa toimiva julkisen sektorin elin teki toistaiseksi 
voimassa olevan työsopimuksen useiden määräaikaisten sopimusten ja niiden jatkamisten 
jälkeen, kysyy parlamentilta, onko hän oikeutettu vaatimaan ja vastaanottamaan varoja, joita 
ei maksettu aikoinaan, mutta joiden hän osoittaa liittyvän 5 artiklan 1 kohtaan kansallisessa 
lainsäädännössä, jonka osaksi direktiivi on saatettu.   
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Direktiivi 99/70/EY Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja 
työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) 
tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta1 ("direktiivi") vaatii 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä perättäisten määräaikaisten työsopimusten 
väärinkäytösten ehkäisemiseksi. 

Direktiivin liitteenä olevan puitesopimuksen 5 artiklan 1 kohta velvoittaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimenpiteitä perättäisten määräaikaisten sopimusten väärinkäytösten 
estämiseksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat valita yhden tai useita seuraavista 
toimenpiteistä: perustellut syyt uudistamista varten, määräaikaisten työsopimusten tai 
työsuhteiden enimmäiskokonaiskeston tai uudistamisten enimmäismäärän. Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö2 on osoittanut selvästi, että on käytettävä 
tehokkaita toimenpiteitä perättäisten määräaikaisten työsopimusten väärinkäytösten 
ehkäisemiseksi ja niistä rankaisemiseksi. 

Italia ilmoitti komissiolle, että direktiivi saatettiin osaksi Italian lainsäädäntöä lain tasoisella 
asetuksella 368 6. syyskuuta 2001. 5 artiklassa säädetään rangaistukset perättäisistä 
sopimuksista, joita ei ole tehty edeltävien kansallisen lainsäädännön artiklojen mukaisesti.
5 artiklan 1 kohdassa säädetään lisäkorvauksista, jotka maksetaan määräaikaisen sopimuksen 
haltijalle, kun työsuhde jatkuu alun perin sovitun tai myöhemmin jatketun ajan päätyttyä.

Kansallisen lain noudattamatta jättämisen seuraamusten toimeenpano on yksinomaan 
kansallisten viranomaisten asia. Vetoomuksen esittäjän kannattaa hankkia oikeudellista 
neuvontaa, jotta hän voi nostaa kanteen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
käsiteltäväksi.

Päätelmä 

Vetoomus ei tuo esiin ongelmia direktiivin 1999/70/EY asianmukaisessa saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.

                                               
1 EYVL L 175, 10.7. 1999, s. 43.
2 C-53/04 Marrosu; C-180/04 Vassallo; C-212-04 Adeneler.
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