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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 195/2008, ingediend door A.G. (Italiaanse nationaliteit), over 
verkeerde toepassing van Italiaanse wetgeving tot uitvoering van Richtlijn 
1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is sinds 1998 werkzaam bij de Agenzia del Territorio. Hij heeft steeds gewerkt op 
basis van tijdelijke contracten. In oktober 2007 werd hij aangenomen op basis van een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Indiener meent dat hij op grond van Richtlijn 1999/70/EG 
met terugwerkende kracht recht heeft op niet ontvangen salarisverhogingen en hij verzoekt 
het Parlement om opheldering hierover. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008.

Indiener, die bij een Italiaanse overheidsinstelling werkt en na tal van tijdelijke contracten en 
verlengingen is aangenomen op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, verzoekt 
het Parlement om antwoord op de vraag of hij alsnog recht heeft op het opeisen en innen van 
betalingen die hij destijds niet ontvangen heeft, maar waarvan, naar hijzelf aanstipt, gewag 
wordt gemaakt in artikel 5, lid 1 van de nationale wetgeving tot uitvoering van de bedoelde 
richtlijn.

Richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
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raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd1 ("de richtlijn")
verplicht de lidstaten van de EU tot het nemen van maatregelen om misbruik als gevolg van 
het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te voorkomen.

Clausule 5, lid 1 van de raamovereenkomst die als bijlage bij de richtlijn is gevoegd, verplicht 
de lidstaten ertoe om maatregelen ter voorkoming van misbruik als gevolg van het gebruik 
van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in te voeren. De lidstaten 
kunnen daartoe een of meer van de volgende maatregelen toepassen: vaststelling van 
objectieve redenen die een vernieuwing van dergelijke overeenkomsten rechtvaardigen, van 
de maximale totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of van 
het aantal malen dat dergelijke overeenkomsten mogen worden vernieuwd. Uit de
jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie2 blijkt dat doeltreffende maatregelen ten 
uitvoer moeten worden gelegd om misbruik van opeenvolgende overeenkomsten voor 
bepaalde tijd te voorkomen en, waar nodig, te bestraffen.

Italië heeft de Commissie meegedeeld dat de richtlijn in Italië in nationaal recht is omgezet bij 
Wetsdecreet nr. 368 van 6 september 2001. Artikel 5 voorziet in maatregelen voor het 
opleggen van sancties indien opeenvolgende overeenkomsten worden gesloten die niet in 
overeenstemming zijn met de voorgaande artikelen van de nationale wetgeving. Artikel 5, lid 
1 bepaalt dat de houder van een overeenkomst voor bepaalde tijd recht heeft op een 
aanvullende vergoeding indien de arbeidsverhouding voortduurt na afloop van de 
oorspronkelijk vastgestelde termijn of de verlenging daarvan.

Het opleggen van sancties voor niet-naleving van nationale wetgeving valt onder de 
exclusieve bevoegdheid van de nationale autoriteiten. Indiener doet er derhalve het beste aan 
om juridisch advies in te winnen en een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale 
autoriteiten.

Conclusie

Op grond van dit verzoekschrift kan niet worden gesteld dat Richtlijn 1999/70/EG op 
verkeerde wijze is omgezet.

                                               
1 PB L 175, 10.7.1999, blz. 43.
2 C-53/04 Marrosu; C- 180/04 Vassallo; C-212-04 Adeneler.
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