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Tárgy: A. G. olasz állampolgár által benyújtott 0195/2008. számú petíció az ESZSZ, 
az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1990/70/EK irányelvet átültető olasz jogszabály 
helytelen alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 1998 óta az Agenzia del Territorio szervezetnek dolgozik, mindig 
határozott idejű szerződésekkel. 2007 októberében határozatlan időre szóló szerződést 
kötöttek vele. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az 1990/70/EK irányelv értelmében 
visszamenőlegesen jogosult azokra a fizetésemelésekre, amelyeket a megfelelő időben nem 
kapott meg. Az ügy tisztázása érdekében az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

A petíció benyújtója, akivel Olaszországban egy közszektorbeli szerv több határozott időre 
szóló szerződést és azok meghosszabbítását követően határozatlan időre szóló szerződést 
kötött, azt kérdezi a Parlamenttől, hogy jogosult-e olyan összegeket igényelni és megkapni, 
amelyeket akkor nem fizettek ki neki, de amelyeket – mint rámutat – az irányelvet átültető 
nemzeti jogszabály 5. cikke (1) bekezdése előír.
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Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1990/70/EK irányelv1 („az irányelv”) előírja az EU tagállamai 
számára, hogy tegyenek intézkedéseket az egymást követő, határozott időre szóló szerződések 
alkalmazásából fakadó visszaélések megelőzésére.

Az irányelvhez mellékelt keretmegállapodás 5. szakasza (1) bekezdése kötelezi a 
tagállamokat, hogy az egymást követő, határozott időre szóló szerződések alkalmazásából 
származó visszaélés megakadályozása érdekében intézkedéseket vezessenek be. A tagállamok 
ebből a célból a következő intézkedések közül vezetnek be egyet vagy többet: az ilyen 
szerződések vagy munkaviszonyok megújítását alátámasztó objektív okok, az egymást 
követő, határozott időre létrejött munkaszerződések vagy munkaviszonyok maximális teljes 
időtartama vagy maximális száma. Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata2 nyilvánvalóvá 
tette, hogy hatékony intézkedéseket kell bevezetni az egymást követő, határozott időre szóló 
szerződésekkel való visszaélés megelőzésére és – megfelelő esetben – szankcionálására.

Olaszország értesítette a Bizottságot, hogy az irányelvet Olaszországban a 2001. szeptember 
6-i 368. számú törvényrendelettel ültették át a nemzeti jogba. Az 5. cikk meghatározza a nem 
a nemzeti jogszabály előző cikkeinek megfelelően kötött, egymást követő szerződésekért járó 
szankciókra vonatkozó intézkedéseket. Az 5. cikk (1) bekezdése előírja, hogy további díjazás 
fizetendő a határozott időre szóló szerződés jogosultjának abban az esetben, ha a 
munkaviszony az eredetileg meghatározott vagy később meghosszabbított időtartam lejárta 
után is fennáll.

A nemzeti jogszabályok betartásának elmulasztásáért járó szankciók végrehajtása teljes 
mértékben a nemzeti hatóságok feladata. A petíció benyújtója számára leginkább megfelelő 
lépés az, ha jogi tanácsot kér abból a célból, hogy az ügyben az illetékes nemzeti 
hatóságokhoz forduljon.

Következtetés

A petíció semmilyen kérdést nem vet fel az 1999/70/EK irányelv helyes átültetésével 
kapcsolatban.

                                               
1 HL L 175., 1999.7.10., 43. o.
2 C-53/04 Marrosu; C-180/04 Vassallo; C-212-04 Adeneler.


	750441hu.doc

