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Utskottet för framställningar

22.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 0195/2008, ingiven av A.G. (italiensk medborgare), om felaktig 
tillämpning av italiensk lagstiftning vid införlivande av direktiv 1999/70/EG om 
ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anger att han har arbetat för Agenzia del Territorio sedan 1998, hela tiden på 
tillfälliga kontrakt. I oktober 2007 fick han ett fast anställningskontrakt. Han anser att han 
enligt direktiv 1999/70/EG har rätt att kräva de retroaktiva löneökningar han inte fick vid det 
tillfället och uppmanar Europaparlamentet att klargöra ärendet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 10 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008

Framställaren, som har fått ett kontrakt om tillsvidareanställning hos ett offentligt organ i 
Italien efter flera tidsbegränsade kontrakt med förlängningar, frågar Europaparlamentet om 
han har rätt att kräva och få utbetalt de belopp som inte betalades ut då men som, enligt 
honom, avses i artikel 5.1 i den nationella lagstiftning där direktivet införlivats.

I direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och 
CEEP1 (”direktivet”) åläggs EU-medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förhindra missbruk 
i form av  användande av flera på varandra följande visstidsanställningskontrakt.
                                               
1 EGT L 175, 10.7.1999, s. 43.
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I klausul 5.1 i ramavtalet som bifogas direktivet åläggs medlemsstaterna att vidta åtgärder för 
att förhindra missbruk i form av användande av flera på varandra följande 
visstidsanställningskontrakt. Medlemsstaterna kan välja mellan en eller flera av följande 
åtgärder: objektiva grunder för förnyad visstidsanställning, en maximal total varaktighet för 
eller ett maximalt antal förnyelser av ett visstidsanställningskontrakt eller 
anställningsförhållande. Rättspraxis från EG-domstolen1 visar att effektiva åtgärder måste ha 
vidtagits för att förhindra och, där så krävs, bestraffa missbruk av på varandra följande 
visstidsanställningskontrakt.

Italien informerade kommissionen om att direktivet införlivats med nationell lag i Italien 
genom lagdekret nr 368 av den 6 september 2001. I artikel 5 fastställs påföljderna vid 
användande av på varandra följande kontrakt i strid mot de föregående artiklarna i den 
nationella lagstiftningen. I artikel 5.1 föreskrivs att ytterligare ersättning ska utbetalas till den 
som har ett visstidsanställningskontrakt i de fall anställningsförhållandet fortsätter efter det att 
den ursprungligen avtalade eller förlängda tiden löpt ut.

Påföljder med anledning av bristande efterlevnad av nationell lagstiftning är helt och hållet en 
fråga för de nationella myndigheterna. Det är lämpligt att framställaren söker juridisk hjälp 
för att väcka talan inför behöriga nationella myndigheter.

Slutsats 

I framställningen tas inte upp några frågor som rör korrekt införlivande av 
direktiv 1999/70/EG.

                                               
1 C-53/04 Marrosu, C-180/04 Vassallo, C-212-04 Adeneler.
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