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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0959/2008, którą złożył Jose Maria Campos Daroca (Hiszpania), 
w imieniu „Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía 
(USTEA)”, w sprawie zaniechania przez Hiszpanię dostosowania się do 
dyrektywy Rady 1999/70/WE dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie 
pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji 
Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw 
Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych 
(ETUC)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że władze w hiszpańskim Autonomicznym Regionie Andaluzji 
nie działają zgodnie z przepisami wymienionej wyżej dyrektywy. Składający petycję 
odwołuje się w tym kontekście do dyskryminowania pracowników administracji regionalnej 
zatrudnionych na podstawie umów na czas określony w zakresie możliwości awansu. 
Powołując się na zasady niedyskryminacji określone w dyrektywie i pro rata temporis na 
orzeczenie ETS w sprawie C-212/04 (Konstantinos Adeneler i inni przeciwko Ellinikos 
Organismos Galaktos), składający petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia 
interwencji w tej kwestii w celu zapewnienia bezzwłocznego wdrożenia wspomnianej 
dyrektywy, by osoby zatrudnione na podstawie umów na czas określony w administracji 
regionalnej Andaluzji otrzymały gwarancję równego traktowania, do którego są uprawione na 
mocy prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.
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Przedmiotowa skarga ze strony rzeczonego związku zawodowego dotyczy dyskryminowania 
w kontekście awansu pracowników autonomicznego rządu Andaluzji zatrudnionych na 
podstawie umów na czas nieokreślony, spośród których niektórzy pracowali wcześniej na 
rzecz pracodawcy na podstawie umów na czas określony. Przedmiotowa petycja opisuje 
wewnętrzne zasady obowiązujące w autonomicznym rządzie Andaluzji, uwzględniające 
wcześniej wykonywaną pracę, oraz różnice w traktowaniu prawa do awansu występujące 
pomiędzy tymi pracownikami, którzy wcześniej wykonywali pracę na podstawie umów na 
czas nieokreślony, a tymi, którzy pracowali na rzecz pracodawcy przez zbliżony okres, ale 
niektóre świadczenia wykonywali na podstawie umowy na czas określony, zanim zawarli 
umowę o pracę na czas nieokreślony.

Składający petycję twierdzi, że ta różnica w traktowaniu wcześniej wykonywanej pracy jest 
specyficzna dla autonomicznego rządu Andaluzji i nie występuje w porównywalnych 
wspólnotach autonomicznych oraz że jest to niezgodne z wymogami dyrektywy Rady 
1999/07/WE dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony 
zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), 
Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację 
Związków Zawodowych (ETUC).

Wcześniej kwestię tę podniosła USTEA, zwracając się bezpośrednio do Komisji.

Uwagi Komisji

Zasada niedyskryminacji jest określona w klauzuli 4 pkt 1 załącznika do dyrektywy 1999/70 
dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony zawartego przez 
Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie 
Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków 
Zawodowych (ETUC), jak również stanowi, że „pracownicy zatrudnieni na czas określony 
nie będą traktowani w sposób mniej korzystny niż porównywalni pracownicy zatrudnieni na 
czas nieokreślony, jedynie z tego powodu, że pracują na czas określony, chyba że 
zróżnicowane traktowanie uzasadnione jest powodami o charakterze obiektywnym”.

Celem przedmiotowego postanowienia nie jest wyeliminowanie dyskryminacji pomiędzy 
różnymi grupami pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas nieokreślony, 
tj. pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, którzy wcześniej pracowali na 
podstawie umów na czas określony, oraz pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 
którzy wcześniej nie pracowali na podstawie umów na czas określony.

Zgodnie z klauzulą 4 pkt 4 umowy ramowej stanowiącej załącznik do przedmiotowej 
dyrektywy istnieje wymóg, aby kryteria w zakresie długości okresu zatrudnienia dotyczące 
szczególnych warunków zatrudnienia były takie same w odniesieniu do pracowników 
zatrudnionych na czas określony, jak w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na czas 
nieokreślony, chyba że zróżnicowanie kryteriów w zakresie długości okresu zatrudnienia 
uzasadnione jest powodami o charakterze obiektywnym. Niemniej jednak przedmiotowe 
postanowienie ma zastosowanie do pracowników zatrudnionych na czas określony ze względu 
na określony czas zatrudnienia. Nie oznacza to, że pracownik zatrudniony na czas określony 
może przez dowolny okres wykonywać pracę w ramach nowej umowy jako pracownik 
zatrudniony na czas nieokreślony.
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Wewnętrzne przepisy autonomicznego rządu Andaluzji dotyczące awansowania mają 
zastosowanie do tamtejszych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. W związku z 
tym sprawa ta nie podlega dyrektywie 1999/70/WE, która dotyczy pracowników 
zatrudnionych na podstawie umów na czas określony. Przedmiotowa dyrektywa nie odnosi 
się do równości pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów na czas 
nieokreślony, spośród których niektórzy wcześniej wykonywali pracę jako pracownicy 
zatrudnieni na czas określony.

W kontekście sprawy C-307/05 Del Cerro Alonso Trybunał zwrócił uwagę na kwestię 
dodatków za staż pracy, lecz nie zajął się sprawą „przeniesienia” prawa do należnego stażu 
pracy lub praw zależnych od stażu pracy z umowy na czas określony do umowy na czas 
nieokreślony. 

W związku z powyższym przepisy wewnętrzne dotyczące awansów oraz praktyki 
autonomicznego rządu Andaluzji nie wydają się niezgodne z dyrektywą 1999/70/WE.

Wnioski

W przedmiotowej petycji nie podniesiono żadnych kwestii odnoszących się do zgodności 
sytuacji prawnej w Hiszpanii z wymogami prawa wspólnotowego, a zwłaszcza z dyrektywą 
1999/70/WE, pod względem spraw omówionych w petycji.
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