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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus 0959/2008, Jose Maria Campos Daroca, Espanjan kansalainen, 
Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía (USTEA) 
-järjestön puolesta siitä, että Espanja on jättänyt noudattamatta Euroopan 
ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) 
tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annettua 
neuvoston direktiiviä 1999/70/EY

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa, etteivät Espanjassa sijaitsevan Andalusian itsehallintoalueen 
viranomaiset noudata edellä mainitun direktiivin säännöksiä. Vetoomuksen esittäjä viittaa 
tässä yhteydessä määräaikaisessa työsuhteessa olevien aluehallinnon työntekijöiden syrjintään 
ylennysjärjestelmässä. Vetoomuksen esittäjä viittaa direktiivissä mainittuihin 
syrjimättömyyden periaatteisiin ja "pro rata temporis" -periaatteen mukaisesti Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-212/04 (Konstantinos Adeneler ym. vastaan Ellinikos 
Organismos Galaktos) antamaan tuomioon ja kehottaa Euroopan parlamenttia varmistamaan, 
että edellä mainittu direktiivi pannaan tässä tapauksessa viipymättä täytäntöön, jotta 
määräaikaisessa työsuhteessa oleville Andalusian aluehallinnon työntekijöille taataan 
yhdenvertainen kohtelu, johon he ovat oikeutettuja EU:n lainsäädännön nojalla.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Tämä ammattijärjestön valitus koskee ylennyksissä havaittua syrjintää liittyen Junta de 
Andalucian työntekijöihin, joilla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ja joista monet 
ovat aiemmin työskennelleet samalle työnantajalle määräaikaisilla sopimuksilla.  
Vetoomuksessa esitetään Junta de Andalucian sisäiset ohjeet aiemman palvelun 
huomioimisesta sekä työntekijöiden erilainen ylennyskelpoisuus niillä, joiden aiempi 
palvelu tapahtui toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla verrattuna niihin, jotka olivat 
työskennelleet työnantajalle saman ajan, mutta joilla osa palvelusta oli suoritettu 
määräaikaisella sopimuksella ennen vakituisen työsopimuksen solmimista.

Vetoomuksen esittäjä väittää, että erilainen kohtelu aiemman palvelun suhteen koskee 
erityisesti Junta de Andaluciaa eikä vastaavaa tapahdu muilla itsehallintoalueilla, ja että 
tämä on Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja 
työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) 
tekemää määräaikaista työtä koskevaa puitesopimusta koskevan direktiivin 1999/70/EY 
vaatimusten vastaista.

USTEA on saattanut asian aikaisemmin suoraan komission käsiteltäväksi.

Komission huomautukset 

Syrjimättömyyden periaate on esitetty Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), 
Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten 
Euroopan keskuksen (CEEP) tekemää määräaikaista työtä koskevaa puitesopimusta 
koskevan direktiivin 1999/70 liitteen 4 lausekkeen 1 kohdassa ja siinä vaaditaan, että 
"määräaikaisiin työntekijöihin ei saa soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin vastaaviin 
vakituisiin työntekijöihin pelkästään siksi, että heillä on määräaikainen työsopimus tai 
työsuhde, ellei siihen ole asiallisia syitä". 

Tämän säännöksen tarkoituksena ei ole poistaa erottelua toistaiseksi voimassa olevilla 
työsopimuksilla työskentelevien työntekijöiden eri ryhmien väliltä, eli vakituisten 
työntekijöiden, joilla oli aikaisemmin määräaikainen sopimus ja vakituisten työntekijöiden, 
joilla ei sitä ollut.    

Direktiiviin liitetyn puitesopimuksen 4 lausekkeen 4 kohta vaatii, että erityisiin työehtoihin 
liittyvien palvelusaikaa koskevien vaatimusten on oltava määräaikaisille samat kuin 
vakituisille työntekijöille, ellei eri pituisen palvelusajan vaatimiselle ole asiallisia syitä.  
Tämä säännös koskee määräaikaisia työntekijöitä kuitenkin vain määräaikaisuuden aikana.  
Se ei tarkoita, että määräaikainen työntekijä voi siirtää palvelusaikansa uuteen vakituisen 
työntekijän työsopimukseen.  

Junta de Andalucian sisäiset säännöt ylennyksistä koskevat sen vakituisia työntekijöitä.  
Siksi tämä ei ole asia, joka kuuluisi direktiivin 1999/70/EY soveltamisalaan, koska 
direktiivi koskee työntekijöitä, joilla on määräaikainen sopimus. Direktiivi ei koske niiden 
toistaiseksi voimassa olevilla työsopimuksilla työskentelevien työntekijöiden 
tasavertaisuutta, joista osa työskenteli aiemmin määräaikaisina työntekijöinä.
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Tapauksessa C-307/05 Del Cerro Alonso tuomioistuin tutki palvelusajan ikälisiä, mutta ei 
käsitellyt oikeutta kertyneen palvelusajan tai virkaiän siirtämiseen määräaikaisesta 
sopimuksesta toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen.

Junta de Andalucian ylennyksiä koskevat sisäiset säännöt ja käytäntö eivät siksi vaikuta 
olevan yhteensopimattomia direktiivin 1999/70/EY kanssa.

Päätelmät 

Vetoomus ei tuo esiin kysymyksiä Espanjan oikeudellisen tilanteen yhteensopivuudesta 
yhteisön lainsäädännön vaatimusten kanssa, erityisesti direktiivin 1999/70/EY suhteen 
vetoomuksen käsittelemissä asioissa. 
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