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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0959/2008 af Jose Maria Campos Daroca, spansk statsborger, for 
"Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía (USTEA)", om 
manglende overholdelse i Spanien af Rådets direktiv 1999/70/EF om 
rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE 
og CEEP

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at myndighederne i den autonome spanske region Andalusien ikke 
efterlever bestemmelserne i ovennævnte direktiv. Andrageren henviser i den forbindelse til 
den forskelsbehandling, som arbejdstagere i den regionale forvaltning med tidsbegrænset 
ansættelse er udsat for med hensyn til forfremmelsesmuligheder. Under henvisning til de i 
direktivet omtalte principper om ikkediskrimination og pro rata temporis samt til Domstolens 
dom i sag C-212/04 (Konstantinos Adeneler m.fl. versus "Ellinikos Organismos Galaktos") 
anmoder andragerne Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik på omgående 
gennemførelse af ovennævnte direktiv i det konkrete tilfælde, således at de berørte 
arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse i den regionale forvaltning i Andalusien sikres 
den ligebehandling, de har krav på i henhold til EU's retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Dette andragende indgivet af fagforeningen vedrører påstået forskelsbehandling med 
hensyn til forfremmelsesmuligheder mellem ansatte i Junta de Andalucía med 
tidsubegrænsede kontrakter, hvoraf nogle tidligere har været ansat hos arbejdsgiveren på 
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tidsbegrænsede kontrakter. I andragendet redegøres for Junta of Andalucías interne regler 
for medregning af tidligere tjenesteperioder og forskelsbehandlingen med hensyn til 
forfremmelsesmuligheder mellem de ansatte, der også tidligere var ansat på 
tidsubegrænsede kontrakter, og de ansatte, der tidligere var ansat hos arbejdsgiveren i en 
tilsvarende periode, men hvor en del af denne tjenesteperiode blev tilbagelagt under en 
tidsbegrænset kontrakt inden indgåelsen af en tidsubegrænset kontrakt.

Andrageren påstår, at denne forskelsbehandling med hensyn til tidligere tjenesteperiode 
kun finder sted i Junta of Andalucía og at den ikke sker i sammenlignelige selvstyrende
regioner, og at den er i strid med kravene i Rådets direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen 
vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP.

USTEA har tidligere rejst spørgsmålet direkte over for Kommissionen.

Kommissionens bemærkninger

Princippet om ikkediskrimination er fastlagt i § 4, stk. 1, i bilaget til direktiv 1999/70/EF 
om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og 
CEEP, hvori det fastslås, at "ansættelsesvilkårene for personer med tidsbegrænset 
ansættelse ikke må være mindre gunstige end de, der gælder for sammenlignelige 
fastansatte, hvis dette udelukkende er begrundet i kontraktens tidsbegrænsede varighed, og 
forskelsbehandlingen ikke er begrundet i objektive forhold."

Formålet med denne bestemmelse er ikke at fjerne forskelsbehandling mellem forskellige 
grupper ansatte med tidsubegrænsede kontrakter, dvs. fastansatte, der tidligere har været 
ansat på tidsbegrænsede kontrakter, og fastansatte, der ikke tidligere har været ansat på
tidsbegrænsede kontrakter.

I henhold til § 4, stk. 4, i rammeaftalen, der indgår som bilag til direktivet, skal 
bestemmelser, hvorefter der ved særlige ansættelsesvilkår kræves tilbagelagt en bestemt 
tjenesteperiode, være de samme for personer med tidsbegrænset ansættelse som for 
fastansatte, medmindre kravet om en forskellig ansættelsesperiode er begrundet i objektive 
forhold. Denne bestemmelse gælder imidlertid for personer med tidsbegrænset ansættelse, 
mens de er ansat på tidsbegrænsede kontrakter. Det betyder ikke, at en person med 
tidsbegrænset ansættelse kan overføre hele sin anciennitet til den nye tidsubegrænsede 
kontrakt.

Junta of Andalucías interne regler om forfremmelse gælder for forvaltningens fastansatte.
Spørgsmålet henhører derfor ikke under direktiv 1999/70/EF, der vedrører personer med 
tidsbegrænset ansættelse. Direktivet vedrører ikke ligebehandling af personer med 
tidsubegrænsede kontrakter, hvoraf nogle tidligere har været ansat på tidsbegrænsede 
kontrakter.

I sag C-307/05 Del Cerro Alonso behandlede Domstolen spørgsmålet om 
anciennitetstillæg, men ikke spørgsmålet om retten til at overføre akkumuleret anciennitet 
eller anciennitetsbetingede rettigheder fra en tidsbegrænset kontrakt til en tidsubegrænset 
kontrakt.
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Junta of Andalucías interne regler om forfremmelse og praksis synes derfor ikke at være i 
strid med direktiv 1999/70/EF.

Konklusioner

Andragendet rejser ikke problemer vedrørende foreneligheden af retsstillingen i Spanien med 
kravene i fællesskabsretten, navnlig direktiv 1999/70/EF, for så vidt angår de spørgsmål, der 
rejses i andragendet."


	770976da.doc

