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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0959/2008 ingediend door Jose Maria Campos Daroca (Spaanse 
nationaliteit), namens de "Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de 
Andalucía (USTEA)", over de niet-nakoming in Spanje van Richtlijn 1999/70/EG 
van de Raad, betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent bezwaar aan tegen het feit dat de autoriteiten in de autonome Spaanse regio 
Andalusië de bepalingen in bovengenoemde richtlijn niet nakomen. Indiener verwijst in dat 
verband op de discriminatie waaraan werknemers in de regionale administratie met een 
tijdelijke arbeidsovereenkomst blootstaan op het punt van promotiemogelijkheden. Onder 
verwijzing naar de in de richtlijn vermelde beginselen van non-discriminatie en pro rata 
temporis en naar het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-212/04 (Konstantinos 
Adeneler e.a. versus "Ellinikos Organismos Galaktos") verzoekt indiener het Europees Parlement 
om op te treden met het oog op een onmiddellijke tenuitvoerlegging van bovengenoemde richtlijn
in het concrete geval, zodat de betrokken werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst 
in de regionale administratie in Andalusië zeker zijn van de gelijke behandeling waarop ze
krachtens de Europese wetgeving recht hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.
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De klacht die deze vakbond heeft ingediend, betreft een geconstateerd verschil in 
behandeling bij de promotie van werknemers van de Junta de Andalucia in vaste dienst, 
waarvan een deel voorheen op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de 
werkgever had gewerkt. Het verzoekschrift vermeldt de interne regelgeving van de Junta de 
Andalucia ten aanzien van het meewegen van anciënniteit, en het verschil in behandeling 
als het gaat om promotievoorwaarden tussen diegenen die voorheen in vaste dienst bij de 
werkgever hadden gewerkt en diegenen die gedurende een vergelijkbare periode voor de 
werkgever hadden gewerkt, maar een deel daarvan op basis van een tijdelijke
arbeidsovereenkomst, voordat zij in vaste dienst traden.

Indiener stelt dat het verschil in behandeling specifiek is voor de Junta de Andalucia en niet 
in vergelijkbare autonome gemeenschappen voorkomt, en dat dit in strijd is met de 
bepalingen van Richtlijn 1999/70/EG van de Raad betreffende de door het EVV, de 
UNICE en het CEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd.

Deze kwestie is al eerder door USTEA direct bij de Commissie onder de aandacht 
gebracht. 

Opmerkingen van de Commissie

Het non-discriminatiebeginsel is vastgesteld in clausule 4, lid 1, van de bijlage bij richtlijn 
1999/70 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEP gesloten raamovereenkomst 
inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vereist dat "[…] werknemers met een 
contract voor bepaalde tijd niet minder gunstig behandeld [worden] dan vergelijkbare 
werknemers in vaste dienst louter op grond van het feit dat zij een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsverhouding voor bepaalde tijd hebben, tenzij het verschil in behandeling om 
objectieve redenen gerechtvaardigd is".

Het doel van deze bepaling is niet een einde te maken aan discriminatie tussen 
verschillende groepen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 
d.w.z. tussen vaste medewerkers die voorheen wel een tijdelijke arbeidsovereenkomst 
hadden en vaste medewerkers die dat niet hadden.

Clausule 4, lid 4 van de raamovereenkomst zoals opgenomen in een bijlage bij deze 
richtlijn bepaalt dat periodes van anciënniteit met betrekking tot bepaalde 
arbeidsvoorwaarden dezelfde moeten zijn voor werknemers met arbeidscontracten voor 
bepaalde tijd als voor werknemers in vaste dienst, behalve wanneer verschillende periodes 
van anciënniteit op basis van objectieve gronden gerechtvaardigd zijn. Deze bepaling is 
echter van toepassing op werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst terwijl zij in 
tijdelijke dienst zijn. Het betekent niet dat een werknemer met een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst zijn eventueel opgebouwde anciënniteit kan overdragen naar een
nieuwe arbeidsovereenkomst wanneer hij in vaste dienst treedt.

De interne regelgeving van de Junta de Andalucia inzake promotie is van toepassing op 
vaste werknemers. Derhalve is het geen kwestie die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 
1999/70/EG valt, aangezien deze betrekking heeft op werknemers met een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst. De richtlijn heeft geen betrekking op de gelijkgerechtigdheid tussen 
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werknemers in vaste dienst, waarvan een deel wel en een deel niet op basis van een tijdelijk 
contract heeft gewerkt.

In het arrest van 13 september 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05 heeft het Hof zich 
gebogen over de kwestie van anciënniteitstoelagen, maar niet over de kwestie van de 
"overdracht" van opgebouwde anciënniteitsrechten uit een tijdelijke arbeidsovereenkomst 
naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

De interne regelgeving op het gebied van promotie en de gebruikelijke praktijk van de 
Junta de Andalucia lijken derhalve niet onverenigbaar met Richtlijn 1999/70/EG.

Conclusie

Het verzoekschrift werpt geen problemen op inzake de verenigbaarheid van de juridische 
situatie in Spanje met de uit het gemeenschapsrecht voortvloeiende eisen, met name die in 
Richtlijn 1999/70/EG, op de in het verzoekschrift vermelde punten.
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