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RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EF
af 28. juni 1999

om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 139, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1) Som følge af Amsterdam-traktatens ikrafttræden er
bestemmelserne i aftalen om social- og arbejdsmarkeds-
politikken — der er knyttet som bilag til protokollen om
social- og arbejdsmarkedspolitikken, der igen er knyttet
som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, blevet indsat i sidstnævnte traktat som artikel
136-139;

(2) arbejdsmarkedets parter kan i henhold til traktatens
artikel 139, stk. 2, i fællesskab anmode om, at aftaler,
der indgås på fællesskabsplan, iværksættes ved en afgø-
relse, som Rådet træffer på forslag af Kommissionen;

(3) i punkt 7 i fællesskabspagten om arbejdstagernes grund-
læggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder,
er det blandt andet fastsat, at etableringen af det indre
marked skal føre til en forbedring af arbejdstagernes
leve- og arbejdsvilkår inden for Det Europæiske Fælles-
skab. Dette skal opnås ved indbyrdes tilnærmelse på et
stadigt stigende niveau af disse vilkår, bl.a. med hensyn
til andre former for arbejde end tidsubegrænset arbejde,
såsom tidsbegrænset arbejde, deltidsarbejde, vikarbureau-
arbejde og sæsonarbejde;

(4) Rådet har hverken været i stand til at træffe en afgørelse
om forslaget til Rådets direktiv vedrørende konkurrence-
forvridninger i forbindelse med visse ansættelsesfor-
hold (1), som ændret, eller forslaget til direktiv om
arbejdsvilkårene i forbindelse med visse ansættelsesfor-
hold (2);

(5) i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Essen
understreges det, at det er nødvendigt at træffe foran-
staltninger, som tager sigte på »fremme af vækstens evne
til at øge beskæftigelsen gennem en mere fleksibel tilret-
telæggelse af arbejdet, således at der både tages hensyn
til arbejdstagernes ønsker og de konkurrencemæssige
krav«;

(6) i Rådets resolution af 9. februar 1999 om 1999-
retningslinjerne for beskæftigelsen opfordres arbejdsmar-
kedets parter på alle relevante niveauer til at forhandle
aftaler om en modernisering af arbejdets tilrettelæggelse,
herunder smidige arbejdsformer, for at gøre virksomhe-
derne produktive og konkurrencedygtige og opnå den
nødvendige ligevægt mellem fleksibilitet og sikkerhed;

(7) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 3,
stk. 2, i aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken
konsulteret arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan
om de mulige retningslinjer for en fællesskabsindsats
vedrørende fleksibel arbejdstid og arbejdstagernes
sikkerhed;

(8) Kommissionen, der efter denne konsultation har fundet,
at en fællesskabsindsats var ønskelig, har atter konsul-
teret arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan om
indholdet af det påtænkte forslag, jf. artikel 3, stk. 3, i
den pågældende aftale;

(9) de generelle tværfaglige organisationer, dvs. Sammen-
slutningen af Industri- og Arbejdsgiverorganisationer i
Europa (UNICE), Det Europæiske Center for Offentlige
Virksomheder (CEEP) og Den Europæiske Faglige Samar-
bejdsorganisation (EFS), har i en fælles skrivelse af 23.
marts 1998 meddelt Kommissionen, at de ønskede at
indlede den proces, der er omhandlet i artikel 4 i den
pågældende aftale; de anmodede i en fælles skrivelse
Kommissionen om en yderligere frist på tre måneder;
Kommissionen imødekom denne anmodning og forlæn-
gede forhandlingsperioden til den 30. marts 1999;

(10) de omtalte tværfaglige organisationer indgik den 18.
marts 1999 en rammeaftale vedrørende tidsbegrænset
ansættelse; de fremsendte en fælles anmodning til
Kommissionen om, at rammeaftalen iværksættes ved en
afgørelse, som Rådet træffer på forslag af
Kommissionen, jf. artikel 4, stk. 2, i aftalen om social-
og arbejdsmarkedspolitikken;

(11) Rådet har i sin resolution af 6. december 1994 om »visse
perspektiver for en social- og arbejdsmarkedspolitik for
Den Europæiske Union: Bidrag til økonomisk og social
konvergens i Unionen« (3) anmodet arbejdsmarkedets
parter om at gøre brug af deres mulighed for at indgå
overenskomster, eftersom de som regel er tættere på de
problemer og den virkelighed, der findes på arbejdsmar-
kedet;

(12) i indledningen til den europæiske rammeaftale om
deltidsarbejde, der blev indgået den 6. juni 1997, tilken-
degav de underskrivende parter, at de havde til hensigt at
overveje, om det er nødvendigt at indgå lignende aftaler
for andre fleksible arbejdsformer;

(13) arbejdsmarkedets parter har ønsket at være særligt
opmærksom på tidsbegrænset ansættelse, samtidig med
at de har tilkendegivet, at de har til hensigt at overveje,
om det er nødvendigt med en lignende aftale for arbejde
formidlet af vikarbureauer;

(1) EFT C 224 af 8.9.1990, s. 6 og EFT C 305 af 5.12.1990, s. 8.
(2) EFT C 224 af 8.9.1990, s. 4. (3) EFT C 368 af 23.12.1994, s. 6.
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(14) de underskrivende parter har ønsket at indgå en ramme-
aftale om tidsbegrænset ansættelse og har opregnet de
generelle principper og minimumskravene for tidsbe-
grænsede ansættelseskontrakter og ansættelsesforhold;
de har givet udtryk for deres ønske om at forbedre
kvaliteten ved tidsbegrænset ansættelse gennem anven-
delsen af princippet om ikke-diskrimination og ved at
fastsætte de rammer, der skal forhindre misbrug hidrø-
rende fra anvendelsen af flere på hinanden følgende
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller ansættelses-
forhold;

(15) gennemførelsen af rammeaftalen sker mest hensigtsmæs-
sigt ved et direktiv, jf. traktatens artikel 249; aftalen vil
således blive bindende for medlemsstaterne med hensyn
til, hvilke mål der skal nås, hvorimod det overlades til
medlemsstaterne at bestemme form og midler;

(16) i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og
proportionalitetsprincippet i traktatens artikel 5 kan de
mål, som forfølges med direktivet, ikke i tilstrækkelig
grad opfyldes af medlemsstaterne, og de kan derfor
bedre gennemføres på fællesskabsplan; dette direktiv
overskrider ikke det, der er nødvendigt for at nå disse
mål;

(17) hvad angår de udtryk, der er anvendt i rammeaftalen
uden at være specifikt defineret deri, overlader direktivet
det til medlemsstaterne at definere disse udtryk i over-
ensstemmelse med national ret og/eller praksis, ligesom
det er tilfældet med andre direktiver, der er vedtaget på
det sociale område, og som anvender tilsvarende udtryk,
forudsat at nævnte definitioner ikke er i modstrid med
rammeaftalens indhold;

(18) Kommissionen har i overensstemmelse med sin medde-
lelse af 14. december 1993 om gennemførelsen af
protokollen om social- og arbejdsmarkedspolitikken og
sin meddelelse af 20. maj 1998 om tilpasning og udvik-
ling af den sociale dialog på fællesskabsplan udarbejdet
sit forslag til direktiv under hensyntagen til de underskri-
vende parters repræsentative status, deres mandat samt
lovmæssigheden af de enkelte bestemmelser i rammeaf-
talen; de underskrivende parter skal samlet have en
tilstrækkelig repræsentativ status;

(19) Kommissionen har i overensstemmelse med sin medde-
lelse om gennemførelsen af protokollen om social- og
arbejdsmarkedspolitikken informeret Europa-Parlamentet
og Det Økonomiske og Sociale Udvalg og sendt dem
aftalens tekst vedlagt forslaget til direktiv samt begrun-
delsen;

(20) Europa-Parlamentet vedtog den 6. maj 1999 en beslut-
ning om rammeaftalen mellem arbejdsmarkedets parter;

(21) iværksættelsen af rammeaftalen bidrager til gennem-
førelse af de mål, der er omhandlet i traktatens artikel
136 —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Nærværende direktiv har til formål at iværksætte den i bilaget
indeholdte rammeaftale vedrørende tidsbegrænset ansættelse,
som blev indgået den 18. marts 1999 mellem de generelle
tværfaglige organisationer (EFS, UNICE og CEEP).

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme nærværende direktiv
senest den 10. juli 2001 eller sikrer sig, at arbejdsmarkedets
parter senest på denne dato har indført de nødvendige bestem-
melser ad aftalemæssig vej, idet medlemsstaterne skal træffe de
foranstaltninger, der er nødvendige for at de til enhver tid kan
nå de resultater, der er foreskrevet i dette direktiv. De under-
retter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne kan, hvis særlige vanskeligheder gør det
påkrævet — efter høring af arbejdsmarkedets parter — eller
hvis gennemførelsen sker ved kollektiv overenskomst, dispo-
nere over yderligere maksimalt et år. De skal straks underrette
Kommissionen om disse forhold.

De i stk. 1 nævnte bestemmelser skal ved vedtagelsen inde-
holde en henvisning til nærværende direktiv eller skal ved
offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere
regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De
Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 1999.

På Rådets vegne

M. NAUMANN

Formand
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BILAG

EFS — UNICE — CEEP

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Indledning

Denne rammeaftale viser, hvilken rolle arbejdsmarkedets parter kan have i forhold til den europæiske beskæftigelsesstra-
tegi, der blev vedtaget på det ekstraordinære topmøde i 1997 i Luxembourg, og bidrager endvidere til, at der kan opnås
en bedre balance mellem fleksible arbejdstider og sikkerhed i ansættelsen.

Parterne bag denne aftale erkender, at ansættelseskontrakter af tidsubegrænset varighed er — og fortsat vil være — den
ansættelsesform, der sædvanligvis anvendes mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. De erkender ligeledes, at tidsbegræn-
sede ansættelseskontrakter i visse tilfælde opfylder såvel arbejdsgivernes som arbejdstagernes behov.

I denne aftale fastsættes de generelle principper og minimumskrav, der skal gælde for tidsbegrænset ansættelse, idet
parterne erkender, at det ved den nærmere gennemførelse heraf er påkrævet at tage hensyn til de særlige nationale,
sektorbestemte eller årstidsbetingede realiteter. Aftalen viser, at arbejdsmarkedets parter er indstillet på at fastsætte en
generel ramme, som skal sikre ligebehandling for personer med tidsbegrænset ansættelse, ved at de beskyttes mod
forskelsbehandling, og som skal sikre, at tidsbegrænsede ansættelseskontrakter grundlæggende anvendes på en, for både
arbejdsgivere og arbejdstagere, acceptabel måde.

Denne aftale omfatter personer med tidsbegrænset ansættelse, dog undtaget personer der af et vikarbureau stilles til
rådighed for en brugervirksomhed. Parterne har til hensigt at overveje behovet for at indgå en tilsvarende aftale om
arbejde formidlet af vikarbureauer.

Denne aftale vedrører ansættelsesvilkårene for personer med tidsbegrænset ansættelse, idet det erkendes, at medlemssta-
terne træffer afgørelse om spørgsmål angående den sociale lovgivning. I den forbindelse henviser arbejdsmarkedets parter
til udtalelsen om beskæftigelse fra Det Europæiske Råds møde i Dublin i 1996, hvori Rådet bl.a. understregede behovet
for at gøre sociale sikringsordninger mere beskæftigelsesvenlige ved at udvikle socialsikringssystemer, der kan tilpasses nye
arbejdsmønstre og give en passende social beskyttelse til de berørte personer. Parterne i nærværende aftale gentager den
holdning, der kom til udtryk i 1997-rammeaftalen om deltidsarbejde, hvorefter den nævnte udtalelse om beskæftigelse
straks bør realiseres af medlemsstaterne.

Det erkendes endvidere, at det er nødvendigt med nyskabelser inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger,
således at de tilpasses de nuværende forhold og især giver mulighed for at overføre rettigheder.

EFS, UNICE og CEEP anmoder Kommissionen om at forelægge denne rammeaftale for Rådet, således at Rådet ved en
afgørelse gør disse forskrifter bindende i de medlemsstater, der er parter i aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken,
som er knyttet som bilag til protokollen (nr. 14) om social- og arbejdsmarkedspolitikken, som igen er knyttet som bilag til
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Denne aftales parter opfordrer Kommissionen til i sit forslag om iværksættelse af aftalen at anmode medlemsstaterne om
at sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme Rådets afgørelse senest to år efter
vedtagelsen eller sikre sig (1), at arbejdsmarkedets parter inden udgangen af denne periode har indført de nødvendige
foranstaltninger ad aftalemæssig vej.

Såfremt særlige vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af afgørelsen gør det påkrævet, eller hvis gennem-
førelsen sker ved kollektiv overenskomst, kan medlemsstaterne — efter høring af arbejdsmarkedets parter — disponere
over yderligere maksimalt et år til at efterkomme afgørelsen.

Parterne i nærværende aftale anmoder om, at arbejdsmarkedets parter høres inden medlemsstaterne tager noget initiativ til
at sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft.

Med forbehold af de nationale domstoles og Domstolens beføjelser anmoder parterne til denne aftale om, at ethvert
spørgsmål, der vedrører fortolkningen af denne aftale på europæisk plan, i første omgang af Kommissionen forelægges
parterne til udtalelse.

Generelle betragtninger

1. Under henvisning til aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet som bilag til protokollen (nr. 14)
om social- og arbejdsmarkedspolitikken, som igen er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 2, og ud fra følgende betragtninger:

2. I henhold til artikel 4, stk. 2, i aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken kan iværksættelsen af aftaler, der indgås
på fællesskabsplan finde sted efter fælles anmodning fra de underskrivende parter ved en afgørelse, som Rådet træffer
på forslag af Kommissionen.

(1) I henhold til artikel 2, stk. 4, i aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet som bilag til protokollen (nr. 14) om
social- og arbejdsmarkedspolitikken, som igen er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
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3. I sit andet høringsdokument vedrørende fleksibilitet i arbejdstiden og sikring af arbejdstagere bekendtgjorde
Kommissionen, at den havde til hensigt at fremsætte forslag om en bindende fællesskabsretsakt.

4. Europa-Parlamentet opfordrede i sin udtalelse om forslaget til direktiv om deltidsarbejde Kommissionen til straks at
fremsætte forslag til direktiver om andre former for fleksibelt arbejde, såsom tidsbegrænset ansættelse og arbejde
formidlet af vikarbureauer.

5. I de konklusioner, der blev vedtaget på det ekstraordinære topmøde i Luxembourg om beskæftigelsen, opfordrede Det
Europæiske Råd arbejdsmarkedets parter til at forhandle aftaler om »en modernisering af arbejdets tilrettelæggelse,
herunder smidige arbejdsformer, for at gøre virksomhederne produktive og konkurrencedygtige og opnå den
nødvendige ligevægt mellem fleksibilitet og sikkerhed«.

6. Tidsubegrænsede ansættelseskontrakter, der er den sædvanlige ansættelsesform, bidrager til at sikre livskvaliteten for
de berørte arbejdstagere og at fremme produktiviteten.

7. En anvendelse af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, begrundet i objektive forhold, er en måde, hvorpå man kan
forhindre misbrug.

8. Tidsbegrænsede ansættelseskontrakter er i visse sektorer, inden for visse erhverv og ved visse former for aktiviteter en
beskæftigelsesform, der passer både arbejdsgivere og arbejdstagere.

9. Over halvdelen af de personer, der i Den Europæiske Union er ansat på tidsbegrænsede kontrakter, er kvinder, og
denne aftale kan derfor bidrage til i højere grad at sikre lige muligheder for kvinder og mænd.

10. Denne aftale overlader det til medlemsstaterne og til arbejdsmarkedets parter at tage stilling til, hvorledes gennem-
førelsen af disse generelle principper, minimumsforskrifter og bestemmelser sikres, således at der kan tages hensyn til
forholdene i den enkelte medlemsstat og de særlige omstændigheder, der gør sig gældende inden for bestemte
sektorer og erhverv, herunder sæsonbetonede aktiviteter.

11. Denne aftale tager hensyn til, at det er nødvendigt at forbedre reglerne inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken,
at fremme Fællesskabets konkurrenceevne og at undgå at pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en
sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder.

12. Arbejdsmarkedets parter er bedst placeret til at finde løsninger, som imødekommer arbejdsgivernes og arbejdsta-
gernes behov, og de bør følgelig have en særlig rolle i forbindelse med gennemførelsen og anvendelsen af denne
aftale.

DE UNDERSKRIVENDE PARTER HAR INDGÅET FØLGENDE AFTALE:

Formål (§ 1)

Formålet med nærværende rammeaftale er:

a) at forbedre kvaliteten ved tidsbegrænset ansættelse gennem anvendelsen af princippet om ikke-diskrimination

b) at fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug hidrørende fra flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelses-
kontrakter eller ansættelsesforhold.

Anvendelsesområde (§ 2)

1. Denne aftale finder anvendelse på alle med tidsbegrænset ansættelse, som har en ansættelseskontrakt eller indgår i et
ansættelsesforhold, som defineret ved lov, kollektiv aftale eller gældende praksis i den enkelte medlemsstat.

2. Medlemsstaterne — efter høring af arbejdsmarkedets parter — og/eller arbejdsmarkedets parter kan beslutte, at denne
aftale ikke finder anvendelse i forbindelse med:

a) erhvervsmæssig grunduddannelse og lærlingeuddannelse

b) ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold, der er indgået i forbindelse med særlige offentlige eller offentligt
støttede programmer med henblik på uddannelse, integration og omskoling.

Definitioner (§ 3)

I denne aftale forstås ved:

1. »en person med tidsbegrænset ansættelse«: en person, som har en ansættelseskontrakt, der er indgået direkte mellem
den pågældende og en arbejdsgiver, eller som indgår i et ansættelsesforhold, etableret direkte mellem den pågældende
og en arbejdsgiver, når tidspunktet for ansættelseskontraktens eller ansættelsesforholdets udløb er fastlagt ud fra
objektive kriterier, såsom en bestemt dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtrædelsen af en bestemt
begivenhed.

2. »en sammenlignelig fastansat«: en fastansat i samme virksomhed, der har en tidsubegrænset ansættelseskontrakt eller
indgår i et tidsubegrænset ansættelsesforhold, og som udfører samme eller tilsvarende arbejde/beskæftigelse, idet der
tages hensyn til kvalifikationer/færdigheder.

Hvor der ikke findes nogen sammenlignelig fastansat i samme virksomhed, skal sammenligningen ske ved henvisning
til den kollektive aftale, der gælder på området, eller — hvis en sådan ikke foreligger — til national lovgivning,
kollektive aftaler eller praksis.
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Princippet om ikke-diskrimination (§ 4)

1. Ansættelsesvilkårene for personer med tidsbegrænset ansættelse må ikke være mindre gunstige end de, der gælder for
sammenlignelige fastansatte, hvis dette udelukkende er begrundet i kontraktens tidsbegrænsede varighed, og forskelsbe-
handlingen ikke er begrundet i objektive forhold.

2. Hvor det er hensigtsmæssigt, gælder princippet om pro rata temporis.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til efterlevelse af denne artikel fastsættes af medlemsstaterne — efter høring af
arbejdsmarkedets parter — og/eller af arbejdsmarkedets parter under hensyntagen til fællesskabsret, national lovgiv-
ning, kollektive aftaler eller praksis.

4. Bestemmelser, hvorefter der ved særlige ansættelsesvilkår kræves tilbagelagt en bestemt tjenesteperiode, skal være de
samme for personer med tidsbegrænset ansættelse som for fastansatte, medmindre kravet om en forskellig ansættelses-
periode er begrundet i objektive forhold.

Bestemmelser om misbrug (§ 5)

1. For at forhindre misbrug hidrørende fra anvendelsen af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskon-
trakter eller ansættelsesforhold fastsættes, medmindre der allerede findes tilsvarende retsregler, bestemmelser af
medlemsstaterne — efter høring af arbejdsmarkedets parter i henhold til national lovgivning, kollektive aftaler eller
praksis — og/eller af arbejdsmarkedets parter, hvorved der tages hensyn til behovene inden for bestemte sektorer
og/eller blandt bestemte kategorier af arbejdstagere og som regulerer et eller flere af følgende forhold:

a) objektive omstændigheder der kan begrunde en fornyelse af sådanne kontrakter eller ansættelsesforhold

b) den maksimale samlede varighed af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller arbejds-
forhold

c) antallet af gange sådanne kontrakter eller ansættelsesforhold kan fornys.

2. Medlemsstaterne — efter høring af arbejdsmarkedets parter — og/eller arbejdsmarkedets parter fastsætter, hvor det er
hensigtsmæssigt, under hvilke betingelser tidsbegrænsede ansættelseskontrakter og ansættelsesforhold er at anse som:

a) »flere på hinanden følgende«

b) tidsubegrænsede kontrakter eller ansættelsesforhold

Information og beskæftigelsesmuligheder (§ 6)

1. En arbejdsgiver skal informere sine arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse om, hvilke ledige stillinger der kan
søges i virksomheden, for således at sikre, at de gives samme mulighed for at få en fast stilling som andre ansatte. En
sådan information kan ske ved en generel meddelelse, der opslås på et passende sted i virksomheden.

2. Arbejdsgivere skal, så vidt det er muligt, gøre det lettere for personer med tidsbegrænset ansættelse at få adgang til
passende faglig uddannelse, således at de kan forbedre deres færdigheder, deres karrieremuligheder og få en større
beskæftigelsesmæssig mobilitet.

Information og høring (§ 7)

1. Personer med tidsbegrænset ansættelse skal indgå ved beregningen af, om virksomheden ligger over den grænse, der er
afgørende for, hvorvidt der i henhold til nationale bestemmelser oprettes organer til repræsentation af arbejdstagerne,
således som hjemlet i national ret og i fællesskabsretten.

2. Gennemførelsesbestemmelseme til § 7, stk. 1, fastsættes af medlemsstaterne — efter høring af arbejdsmarkedets parter
— og/eller af arbejdsmarkedets parter under hensyntagen til national lovgivning, kollektive aftaler eller praksis og
under hensyntagen til § 4, stk. 1.

3. Arbejdsgiverne bør, så vidt det er muligt, overveje at give passende informationer om tidsbegrænset ansættelse i
virksomheden til de eksisterende organer til repræsentation af arbejdstagerne.

Afsluttende bestemmelser (§ 8)

1. Medlemsstaterne og/eller arbejdsmarkedets parter kan opretholde eller indføre bestemmelser, der er gunstigere for
arbejdstagerne end dem, der er fastsat i denne aftale.

2. Denne aftale gælder med forbehold af mere specifikke fællesskabsbestemmelser og i særdeleshed fællesskabsbestem-
melser vedrørende ligebehandling af eller lige muligheder for mænd og kvinder.

3. Gennemførelsen af bestemmelserne i denne aftale udgør ikke en gyldig begrundelse for at sænke det generelle niveau
for beskyttelse af arbejdstagerne på det område, der omfattes af denne aftale.

4. Denne aftale berører ikke arbejdsmarkedets parters ret til på det relevante plan, herunder på europæisk plan, at indgå
aftaler om tilpasning og/eller supplering af bestemmelserne heri på en måde, der tager højde for de berørte parters
særlige behov.
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5. Forebyggelse og behandling af tvister og klager som følge af anvendelsen af denne aftale sker i overensstemmelse med
national lovgivning, kollektive aftaler eller gældende praksis.

6. De underskrivende parter tager denne aftale op til revision fem år efter datoen for Rådets afgørelse, såfremt en af
aftalens parter anmoder herom.

Fritz VERZETNITSCH

Formand for EFS

Georges JACOBS

Formand for UNICE

Antonio CASTELLANO AUYANET

Formand for CEEP

Emilio GABAGLIO

Generalsekretær i EFS

Dirk F. HUDIG

Generalsekretær i UNICE

Jytte FREDENSBORG

Generalsekretær i CEEP

Den 18. marts 1999


