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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0959/2008, ingiven av Jose Maria Campos Daroca (spansk 
medborgare) (för ”Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía 
(USTEA)”), om Spaniens underlåtenhet att följa rådets direktiv 1999/70/EG om 
ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar på att myndigheterna i den autonoma spanska regionen Andalusien inte 
följer bestämmelserna i ovannämnda direktiv. Framställaren hänvisar till den diskriminerande 
behandling som de arbetstagare i den regionala förvaltningen som har visstidskontrakt utsätts 
för när det gäller möjligheterna till befordran. Med hänvisning till de principer om icke-
diskriminering och proportionalitet som anges i direktivet, samt till domstolens dom i mål 
C-212/04 (Konstantinos Adeneler m.fl. mot ”Ellinikos Organismos Galaktos”), ber 
framställaren Europaparlamentet att ingripa för att se till att detta direktiv omgående tillämpas 
i det konkreta fallet så att de arbetstagare med visstidskontrakt som arbetar inom den 
regionala förvaltningen i Andalusien garanteras den likabehandling som de har rätt till i 
enlighet med EU-lagstiftningen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 28 november 2008. Kommissionen har ombetts att 
lämna upplysningar (artikel 192 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009

Klagomålet från denna fackförening rör diskriminerande behandling av arbetstagare i den 
regionala förvaltningen vilka har tillsvidareanställning, men som tidigare varit anställda hos 
arbetsgivaren med visstidsanställning när det gäller möjligheterna till befordran. I 
framställningen beskrivs den autonoma spanska regionen Andalusiens interna regler för 
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beräkning av tidigare tjänstgöringstid, och den särbehandling som förekommer när det 
gäller möjlighet till befordran mellan dem som tjänstgjort med tillsvidareanställning hela 
tiden och dem som har arbetat för arbetsgivaren lika lång tid men som under delar av 
anställningstiden, innan de blev tillsvidareanställda, haft visstidsanställning.

Framställaren hävdar att denna särbehandling är typisk för den autonoma spanska regionen 
Andalusien och inte förekommer i jämförbara autonoma regioner. Han menar att detta 
strider mot rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av 
EFS, UNICE och CEEP.

Frågan har tidigare tagits upp direkt med kommissionen av fackföreningen USTEA.

Kommissionens kommentarer 

Principen om icke-diskriminering föreskrivs i klausul 4.1 i bilagan till direktiv 1999/70 om 
ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. Enligt detta ska 
visstidsanställda inte behandlas sämre än jämförbara tillsvidareanställda arbetstagare bara 
för att de har en visstidsanställning, om inte särbehandling är motiverad på objektiva 
grunder.

Syftet med denna bestämmelse är inte att undanröja diskriminering mellan olika grupper av 
arbetstagare som har tillsvidareanställningar, det vill säga tillsvidareanställda som tidigare 
haft visstidsanställningar och tillsvidareanställda som inte haft detta. 

Enligt klausul 4.4 i ramavtalet, som är en bilaga till detta direktiv, ska den anställningstid 
som krävs för att kvalificera till särskilda anställningsvillkor vara densamma för 
visstidsanställda arbetstagare som för fast anställda arbetstagare, utom där olika längd på 
denna kvalifikationstid är motiverad på objektiva grunder. Denna bestämmelse tillämpas 
emellertid på visstidsanställda under den tid som de är visstidsanställda. Det betyder inte 
att en visstidsanställd kan föra över anställningstid till en ny anställning som 
tillsvidareanställd. 

Den autonoma spanska regionen Andalusiens interna förordningar om möjligheter till 
befordran tillämpas på tillsvidareanställda arbetstagare. Det är därför inte en fråga som 
omfattas av direktiv 1999/70/EG, vilket gäller för arbetstagare med visstidsanställning. I 
direktivet beaktas inte paritet mellan arbetstagare som haft tillsvidareanställning hela tiden 
och dem som är tillsvidareanställda men som tidigare varit visstidsanställda. 

I mål C-307/05, Del Cerro Alonso, beaktade EG-domstolen frågan om tjänsteårstillägg. 
Den beaktade dock inte frågan om rätt att tillgodoräkna sig alla tjänsteår från en 
visstidsanställning till en tillsvidareanställning. 

Den autonoma spanska regionen Andalusiens interna förordningar och praxis när det gäller 
befordran verkar därmed inte vara oförenliga med direktiv 1999/70/EG.
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Slutsatser

Det framkommer inte av framställningen att den juridiska situationen i Spanien bryter mot 
gemenskapslagstiftningen, särskilt inte mot direktiv 1999/70/EG. 
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