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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Jose Maria Campos Daroca, spanyol állampolgár által az „Unión Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía (USTEA)” nevében benyújtott, 
0959/2008. számú petíció az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig 
tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK tanácsi 
irányelv spanyolországi végrehajtásának elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy az andalúziai autonóm spanyol régióban nem 
tartják be a fent említett irányelv rendelkezéseit. A petíció benyújtója arra az eltérő 
bánásmódra utal, amelynek a regionális közigazgatásban határozott ideig tartó 
munkaviszonyban álló munkavállalók vannak kitéve az előléptetési lehetőségek tekintetében. 
A petíció benyújtója az irányelvben megfogalmazott megkülönböztetés tilalmának elvére és 
az időarányos alapra, valamint a Bíróságnak a C-212/04. számú ügyben (Konstantinos 
Adeneler és társai kontra „Ellinikos Organismos Galaktos”) hozott ítéletére hivatkozva kéri az 
Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be annak érdekében, hogy azonnali hatállyal hajtsák 
végre a fent említett irányelvet a konkrét esetben oly módon, hogy az andalúziai regionális 
közigazgatásban határozott ideig tartó munkaviszonyban álló érintett munkavállalóknak 
biztosítsák az egyenlő bánásmódot, amelyre az uniós jogi rendelkezések értelmében igényt 
támaszthatnak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A szóban forgó szakszervezettől érkezett panasz azzal a megkülönböztetéssel foglalkozik, 
amely a „Junta de Andalucia”, azaz Andalúzia regionális kormánya munkavállalóinak 
előléptetése terén tapasztalható a határozatlan idejű munkaszerződésekkel összefüggésben, 
amely munkavállalók közül néhányat munkáltatójuk korábban határozott idejű 
munkaszerződés keretében foglalkoztatott. A petíció ismerteti a „Junta de Andalucia” belső 
szabályait, amelyek a korábbi munkavégzés időtartamának figyelembe vételére 
vonatkoznak, valamint az előléptetésre való jogosultság terén alkalmazott eltérő 
bánásmódra azok között, akiket korábban határozatlan idejű munkaszerződések alapján 
foglalkoztattak, illetve azok között, akik hasonló ideig álltak munkaviszonyban, azonban 
foglalkoztatásuk egy része határozott idejű szerződés keretében valósult meg az állandó 
szerződés megkötését megelőzően.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy ez az elbánásbeli különbség a korábbi munkavégzés
időtartamát illetően Andalúzia regionális kormányának sajátja, mivel arra nincs példa 
egyéb hasonló autonóm közösségekben, és mindez ellentétes az ESZSZ, az UNICE és a 
CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 
1999/70/EK tanácsi irányelvvel.

A kérdést korábban az USTEA tárta közvetlenül a Bizottság elé.

A Bizottság észrevételei 

A megkülönböztetés tilalmának elvét az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott 
ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK irányelv 
melléklete 4. szakaszának (1) bekezdése tartalmazza, amely előírja, hogy „a foglalkoztatási 
feltételek szempontjából a határozott időre foglalkoztatott munkavállalók nem 
részesülhetnek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a velük összehasonlítható, állandó 
munkavállalók, csupán azért, mert határozott idejű munkaszerződéssel vagy 
munkaviszonnyal rendelkeznek, kivéve, ha az eltérő bánásmód objektív alapon 
igazolható.”

A szóban forgó rendelkezés célja nem a határozatlan idejű szerződések alapján 
foglalkoztatott munkavállalók különféle csoportjai – azaz olyan állandó munkavállalók, 
akiket korábban határozott idejű szerződések alapján foglalkoztattak, valamint olyan 
állandó munkavállalók, akiket nem – közötti megkülönböztetés megszüntetése.  

A szóban forgó irányelvhez mellékelt keretmegállapodás 4. szakaszának (4) bekezdése 
előírja, hogy a sajátos munkafeltételekkel kapcsolatos, a vállalkozásnál eltöltött idő alapján 
történő minősítés a határozott időre alkalmazott munkavállalók és az állandó 
munkavállalók esetében azonos, kivéve, ha a vállalkozásnál eltöltött idő alapján történő 
eltérő minősítést objektív okok indokolják. Ugyanakkor ez a rendelkezés addig vonatkozik 
a határozott idejű munkavállalókra, amíg határozott ideig tartó munkaviszonnyal 
rendelkeznek. Ez tehát nem jelenti azt, hogy egy határozott idejű munkavállaló a 
vállalkozásnál eltöltött bármilyen terjedelmű időtartam beszámítását kérheti a tartósan 
foglalkoztatott munkavállalóként megkötött szerződésében.  
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Andalúzia regionális kormányának az előléptetéssel kapcsolatos belső rendelkezései az
állandó munkavállalóira vonatkoznak. Következésképpen nem olyan ügyről van szó, amely 
az 1999/70/EK irányelv hatálya alá tartozik, és amely a határozott idejű munkaszerződések 
alapján foglalkoztatott munkavállalókkal foglalkozik. Az irányelv nem a határozatlan idejű 
szerződések keretében foglalkoztatott munkavállalók közötti egyenlőséggel foglalkozik, 
amely munkavállalók közül némelyek a vállalkozásnál korábban eltöltött idejüket 
határozott idejű munkavállalókként szerezték.

A Bíróság a C-307/05. sz. Del Cerro Alonso ügy keretében megvizsgálta a vállalkozásnál 
eltöltött idő alapján biztosított juttatásokat, ugyanakkor nem foglalkozott az eltöltött idő 
során felhalmozott jogosultságok „későbbi beszámításával” vagy az elsőbbségi jogokkal a 
határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű szerződéssé történő átalakítása 
tekintetében.

Következésképpen Andalúzia regionális kormányának az előléptetésre vonatkozó belső 
rendelkezései és gyakorlata nem tűnik összeegyeztethetetlennek az 1999/70/EK 
irányelvvel.

Következtetések

A petíció nem vet fel olyan ügyeket, amelyek alapján kérdésessé válna a spanyolországi 
jogi helyzet és a közösségi jog – nevezetesen az 1999/70/EK irányelv – szerinti 
követelmények összeegyeztethetősége a petícióban ismertetett szempontok tekintetében. 
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