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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0192/2009 af Michael Ashbrook, tysk statsborger, for 
arbejdstagersammenslutningen "Solidarity, Independence, Democracy (SID)", og 
469 medunderskrivere, om kontraktansatte i EU's institutioner

1. Sammendrag

Andrageren, der er generalsekretær for "SID", påklager de ansættelses- og arbejdsforhold, 
EU's institutioner tilbyder kontraktansatte. Han påpeger, at til forskel fra kontraktansatte har 
midlertidigt ansatte de samme vedtægtsmæssige rettigheder som fastansatte og mulighed for 
at deltage i interne udvælgelsesprøver. Da han mener, at der i indeværende sag er tale om en 
eklatant overtrædelse af EU's principper om forbud mod forskelsbehandling, EU's charter om 
grundlæggende rettigheder og ILO-konvention nr. 111 om forskelsbehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv, anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik på at 
beskytte de kontraktansattes legitime rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Andragendet

Andrageren er generalsekretær for arbejdstagerorganisationen "SID" (Solidarity, 
Independence, Democracy). Han anmoder om, at de interne udvælgelsesprøver 
KOM/INT/EU10/08/AST1, KOM/INT/EU10/08/AST3, KOM/INT/EU10/08/AD5, 
KOM/INT/EU10/08/AD9 og KOM/INT/EU10/08/AD12 trækkes tilbage, eller at 
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adgangsbetingelserne herfor ændres, således at udvælgelseskriterierne udvides til at omfatte 
alle tjenestemænd og ansatte uanset nationalitet eller kontraktform, ud fra følgende 
betragtninger:

a) Disse udvælgelsesprøver menes at være diskriminerende over for statsborgere fra 
EU-medlemsstater fra førudvidelsen (herefter benævnt EU-15) og fra 
medlemsstater fra udvidelsen i 2007 - Bulgarien og Rumænien - (herefter benævnt 
EU-2), fordi de pågældende ikke opfylder udvælgelseskriterierne.

b) Disse udvælgelsesprøver menes at være diskriminerende over for kontraktansatte, 
fordi de ikke opfylder udvælgelseskriterierne.

c) Disse udvælgelsesprøver menes at være bevis på tvivlsomme fremgangsmåder, 
eftersom de vil bevirke, at næsten alle midlertidigt ansatte fra lande, som tiltrådte 
EU den 1. maj 2004 (herefter benævnt EU-10), halvautomatisk får 
tjenestemandsstatus uden nogensinde at have opfyldt kravene i en 
udvælgelsesprocedure udarbejdet af EPSO, men blot er blevet udvalgt af deres 
Generaldirektorat. 

Udvælgelsesprøvernes baggrund

Den 1. maj 2004 blev EU udvidet med tiltrædelsen af ti nye medlemsstater. 

Den 5. juni 2002 godkendte Kommissionen en meddelelse om Kommissionens aktiviteter og 
menneskelige ressourcer i det udvidede EU1. I denne meddelelse fastsættes, hvor mange flere 
medarbejdere der behøves på grund af udvidelsen (og nærmere bestemt et behov for 
yderligere 3400 stillinger finansieret over driftsbudgettet og 150 over forskningsbudgettet). 

Den 19. februar 2003 vedtog Kommissionen en meddelelse om ansættelse af borgere fra de 
nye medlemsstater som tjenestemænd i Kommissionen2. I denne meddelelse behandles 
spørgsmålet om de nye medlemsstaters repræsentation i Kommissionens forvaltning og 
fastsættes et vejledende mål på 3441 stillinger (ud over direkte forskningsaktiviteter), som 
skal forbeholdes statsborgere fra lande, der blev medlemmer ved udvidelsen. 

Den 23. februar 2004 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 401/20043 om særlige og midlertidige 
foranstaltninger for ansættelse af tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber i anledning af 
denne tiltrædelse. Disse foranstaltninger går bl.a. ud på at tillade, at institutionerne besætter 
ledige stillinger udelukkende ved udnævnelse af statsborgere fra de 10 pågældende lande (ved 
fravigelse af vedtægtsbestemmelsen, som udelukker, at en stilling forbeholdes en bestemt 
medlemsstats borgere) inden for rammerne af de afsatte stillinger, idet der tages hensyn til 
budgetforhandlingerne4. Denne fravigelsesmulighed gælder i en overgangsperiode, som 
udløber den 31. december 2010. 

To år inden overgangsperiodens udløb gjorde Kommissionen status over, hvor langt man var 
kommet i opfyldelsen af det vejledende mål for ansættelse af borgere fra medlemsstater, der 
                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet KOM(2002) 311 om Kommissionens 
aktiviteter og menneskelige ressourcer i EU.
2 Meddelelse fra hr. Kinnock til Kommissionen C(2003)436/5 om ansættelse af borgere fra de nye 
medlemsstater som tjenestemænd i Kommissionen. 
3 Rådets forordning (EF, EURATOM) nr. 401/2004 af 23. februar 2004, EUT L67 af 5.3.2004, side 1.
4 Artikel 27 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæisk Fællesskaber.



CM\794562DA.doc 3/7 PE 430.503v01-00

DA

tiltrådte ved udvidelsen. Denne status viser, at Kommissionen faktisk har nået sine mål (to år 
tidligere end forventet i overgangsperioden), men dog med en ret stor procentdel midlertidigt 
ansatte (i størrelsesordenen 26 %). Parlamentet og Rådet er underrettet herom1. 

Det store antal midlertidigt ansatte borgere fra lande tiltrådt i 2004 skyldes navnlig, at der i 
forhold til de globale mål ikke er tilstrækkeligt mange (i antal, men især med den rigtige 
profil), som har bestået udvælgelsesprøverne ifølge de lister, Kommissionen råder over, til at 
besætte stillingerne. Da reservelisterne er fælles for institutionerne, kunne Kommissionen 
ikke ansætte flere beståede ansøgere end dem, der var afsat. Imidlertid kan en høj procent 
midlertidigt ansatte på sigt vise sig at være uforenelig med tjenestens interesse. For hvis de 
mange midlertidigt ansatte forlader tjenesten ved kontraktens udløb, kan det dels skade 
tjenestegrenenes funktion (og desuden fratage dem en væsentlig videnballast), dels hindre 
opfyldelsen af ovennævnte mål for ansættelse af borgere fra lande, som tiltrådte EU ved 
udvidelsen i maj 2004. 

For at dække sit behov for fastansatte tjenestemænd blandt borgere fra de 10 medlemsstater, 
som tiltrådte EU den 1. maj 2004, afholdt Kommissionen således den 28. november 2008 
adgangsprøver og fem interne udvælgelsesprøver på grundlag af kvalifikationsbeviser og 
prøver med henblik på at udnævne assistenter (AST1 og AST3) og administratorer (AD5, 
AD9 og AD12, for de to sidstes vedkommende til kontorchefstillinger) med cypriotisk, estisk, 
ungarsk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk og tjekkisk statsborgerskab. 
Disse udvælgelsesprøver har nummer KOM/INT/EU10/08/AST1, KOM/INT/EU10/08/AST3, 
KOM/INT/EU10/08/AD5, KOM/INT/EU10/08/AD9 og KOM/INT/EU10/08/AD12. 

Det fremgik bl.a. af adgangsbetingelserne i meddelelsen om udvælgelsesprøve, at på 
ansøgningsfristens sidste dag skulle ansøgerne: 

- være statsborgere i en af de 10 medlemsstater, der blev optaget ved udvidelsen den 1. 
maj 2004 (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovakiet, 
Slovenien og Den Tjekkiske Republik),

- være tjenestemænd eller midlertidigt ansat i Kommissionen eller dertil knyttede 
tjenestegrene og besætte en stilling, altså være placeret i en tjenesteretlig stilling, dvs. 
aktiv tjeneste, orlov til aftjening af værnepligt, forældre- eller familieorlov, midlertidig 
tjeneste i anden stilling i tjenestens interesse eller midlertidig tjeneste i anden stilling 
efter egen anmodning inden for de seks første måneder af den midlertidige tjeneste i 
henhold til artikel 35 ff. i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber 
(herefter benævnt vedtægten). 

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Kommissionen vil gerne indledningsvis påpege, at i henhold til vedtægten udøver 
ansættelsesmyndigheden sine beføjelser under streng overholdelse af vedtægtens 
bestemmelser. Derudover har den ganske vist brede skønsbeføjelser, som dog altid udøves 
under domstolskontrol. Det er i dette lys, andragendets hovedklagepunkter bør bedømmes.

                                               
1 Se bl.a.: Commission report on EU-12 Recruitment for the Council and the Parliament (Operating 
establishment plan and offices, for management staff including research budget) State of Play 1 February 2009 
og State of Play 1st September 2008.
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a) Udvælgelsesprøver forbeholdt borgere fra de 10 lande tiltrådt ved udvidelsen i 2004

Et af vedtægtens principper går ud på, at ansættelsesmyndigheden ene og alene handler i 
tjenestens interesse. Derfor bliver beslutningen om at afholde en intern udvælgelsesprøve ikke 
truffet ud fra hensynet til de pågældende personers ønske om at blive tjenestemænd i 
Fællesskaberne. Tværtimod anføres i vedtægtens artikel 29, stk. 1, som udgør det relevante 
retsgrundlag i denne sag, at ansættelsesmyndigheden "ved besættelse af ledige stillinger i en 
institution" skal overveje mulighederne for at afholde en intern udvælgelsesprøve, men først 
efter at have undersøgt mulighederne for at besætte stillingen ved forflyttelse, [certificering] 
eller forfremmelse. 

I det konkrete tilfælde er de stillinger, der skal besættes, forbeholdt ansættelse af EU-10-
borgere. Efter ansættelsesmyndigheden havde konstateret, at antallet af EU-10-tjenestemænd i 
institutionen var langt under antallet af stillinger forbeholdt EU-10-borgere, besluttede den at 
afholde en intern udvælgelsesprøve. Det siger sig selv, at en af adgangsbetingelserne for en 
sådan udvælgelsesprøve (hvis endelige mål er at udnævne tjenestemænd, som er EU-10-
borgere) måtte være statsborgerskab i et af EU-10-landene.

Man kan naturligvis rejse spørgsmålet om, hvad der fik Kommissionen til ikke at afholde en 
tilsvarende prøve for borgere fra EU-15 og/eller EU-2.

Med hensyn til EU-15-borgere er svaret ligetil. En udvælgelsesprøve forbeholdt EU-15-
borgere ville være i modstrid med vedtægten. Der er åbnet mulighed for at afholde de 
pågældende fem udvælgelsesprøver i ovennævnte forordning nr. 401/2004. Imidlertid findes 
der ikke nogen tilsvarende forordning om afholdelse af udvælgelsesprøver forbeholdt EU-15-
borgere. I henhold til nævnte forordnings artikel 2 ville Kommissionen kun have mulighed for 
at afholde udvælgelsesprøver på de 11 officielle EU-sprog, som eksisterede før 1. maj 2004. 
Derimod ville man ved en sådan udvælgelsesprøve ikke kunne forhindre statsborgere fra de 
10 pågældende lande i at deltage (ydermere har to af disse 10 lande et af de 11 sprog som 
officielt sprog).

Men det ville ikke være berettiget at afholde en udvælgelsesprøve på de 11 EU-15-sprog. For 
det første ligger procentdelen af midlertidigt ansatte fra EU-15 i kategori AT2b (1,26 %) og 
AT2d (0,47 %) under grænsen på 3 % af det samlede tilladte antal faste stillinger ifølge 
Kommissionens stillingsfortegnelse, en grænse, som Kommissionen fastsatte i sin beslutning 
om anvendelse af midlertidigt ansatte1. For det andet er de nuværende reservelister over EU-
15-ansøgere, som har bestået en udvælgelsesprøve, tilstrækkelige til at dække behovet for 
ansættelser i de kommende år. 

Hvad EU-2-borgere angår, er situationen lidt mere kompleks. For andelen af midlertidigt 
ansatte fra EU-2 i forhold til det antal stillinger, der er besat af EU-2-borgere (40 %), er 
nemlig endnu højere end i EU-10-borgernes tilfælde. 

Imidlertid har Kommissionen vurderet, at det på nuværende tidspunkt ville være alt for tidligt 

                                               
1 Kommissionens beslutning C(2004)1597/7 af 28. april 2008 om en ny politik for ansættelse og anvendelse af 
midlertidigt ansatte, artikel 3. Talmateriale = situation pr. 1. januar 2009.
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at overveje, om det er hensigtsmæssigt at afholde en intern udvælgelsesprøve forbeholdt EU-
2-borgere. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU fandt først sted den 1. januar 2007 
(dvs. to år efter EU-10-staterne). Desuden udløber overgangsperioden, hvor stillinger kan 
forbeholdes EU-2-borgere, først ved udgangen af 2011 (mod 2010 for EU-10-borgernes 
vedkommende). Endelig er målene for ansættelse af EU-2-borgere (mål for perioden 2007-
2011) endnu ikke nået. Kommissionen udelukker altså ikke for indeværende, at der afholdes 
en intern udvælgelsesprøve forbeholdt EU-2-borgere, men den finder, at spørgsmålet skal 
tages op til overvejelse, når de faktuelle forhold er mere afklaret.

På baggrund af ovenstående mener Kommissionen ikke, at der er grundlag for at annullere 
eller ændre nationalitetsbetingelserne for adgang til de anfægtede prøver.

b) Udvælgelsesprøver forbeholdt tjenestemænd og midlertidigt ansatte 

Det anfægtede adgangskriterium (dvs. at kun tjenestemænd og midlertidigt ansatte har adgang 
til at deltage i de fem omtalte interne udvælgelsesprøver, og at f.eks. kontraktansatte altså er 
udelukket) hidrører ikke fra en beslutning, som ansættelsesmyndigheden har truffet. Der er 
her tale om direkte anvendelse af vedtægten, hvor det i artikel 29 hedder, at 
ansættelsesmyndigheden ved besættelse af ledige stillinger i en institution skal (...) overveje 
mulighederne for at afholde "en udvælgelsesprøve inden for institutionen udelukkende for 
tjenestemænd og midlertidigt ansatte som omhandlet i artikel 2 i ansættelsesvilkårene for de 
øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber". 

Eftersom det er en vedtægtsmæssig bestemmelse, kunne Kommissionen ikke gøre andet end 
at overholde den (og dermed kun give tjenestemænd og midlertidigt ansatte adgang til omtalte 
udvælgelsesprøver). Der er altså intet grundlag for videre behandling af andragendet på dette 
punkt.

Kommissionen vil i øvrigt gerne understrege, at denne vedtægtsbestemmelse ikke er 
diskriminerende over for kontraktansatte. For i overensstemmelse med artikel 2 i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber besætter midlertidigt 
ansatte på lige fod med tjenestemænd en stilling, som indgår i stillingsfortegnelsen, der 
vedlægges som bilag til budgetsektionen vedrørende den enkelte institution. Det er ikke 
tilfældet for kontraktansatte (som aflønnes over bevillinger og ikke besætter en stilling i 
stillingsfortegnelsen).

Følgelig kan institutionen let udnævne en midlertidigt ansat, som har bestået en intern 
udvælgelsesprøve, enten til vedkommendes egen stilling eller til en anden stilling (men i så 
fald fratræder den midlertidigt ansatte den stilling, han besætter). Det er ikke tilfældet ved 
udnævnelse af en kontraktansat, som har bestået en udvælgelsesprøve, da der som ved en 
hvilken som helst ekstern ansøger kræves, at der oprettes en ledig stilling. 

I det konkrete spørgsmål er samtlige stillinger forbeholdt EU-10-borgere besat (tre fjerdedele 
af tjenestemænd og en fjerdedel af midlertidigt ansatte) som ovenfor anført. Det betyder, at 
der ikke findes stillinger forbeholdt EU-10-borgere, som kan komme i betragtning til 
udnævnelse af en kontraktansat, der har fået adgang til (hvilket ikke er tilfældet) og bestået en 
intern udvælgelsesprøve, med mindre man ønsker at øge antallet af stillinger forbeholdt EU-
10-borgere eller ønsker at afskedige midlertidigt ansatte fra EU-10 før tid, som ikke har 
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deltaget i eller bestået en udvælgelsesprøve.

c) Påstande om tvivlsomme fremgangsmåder 

Kommissionen er af den opfattelse, at den sidste del af andragendet udelukkende indeholder 
en række grundløse påstande og anklager.  

Andrageren anfører for det første, at der af de 4000 EU-12-tjenestemænd, som er blevet 
fastansat i de sidste fire år, er 1200, der indledte deres karriere som midlertidigt ansatte. 
Kommissionen ved ikke, hvor andrageren har de tal fra. Under alle omstændigheder må det 
konstateres, at der pr. 1. februar 2009 (andragendet er fra den 20. februar) ikke var 4000, men 
2945 EU-12-tjenestemænd (fastansatte og praktikanter) i Kommissionen (som det fremgår af 
ovennævnte rapport). Hvad angår det samlede antal midlertidigt ansatte fra EU-12-lande, som 
har fået ansættelse i Kommissionen siden 2004, drejer det sig kun om 15581, og pr. 1. februar 
2009 var 1166 af dem stadig midlertidigt ansat (hvilket resulterer i under 300 tjenestemænd, 
som førhen var midlertidigt ansat). Vi er altså langt fra det tal på 1200 tjenestemænd, der 
tidligere skulle have været midlertidigt ansat, sådan som andrageren fejlagtigt hævder.

Andrageren antyder efterfølgende, at det forhold, at disse tjenestemænd (de 1200, som påstås 
at være blevet tjenestemænd, men i virkeligheden under 300) indledte deres karriere som 
midlertidigt ansatte, skyldes tvivlsomme fremgangsmåder ("malpractice"). 

Til dato har alle udvælgelsesprøver afholdt med henblik på at ansætte EU-12-borgere været 
almindelige udvælgelsesprøver. Derfor har Kommissionen svært ved at forstå rækkevidden af 
den i andragendet anført kritik og finder disse påstande om midlertidigt ansattes udnævnelse 
til tjenestemænd efter en almindelig udvælgelsesprøve fornærmende.

Andrageren hævder desuden, at de anfægtede interne udvælgelsesprøver vil bevirke, at næsten 
alle (most) midlertidigt ansatte tilbydes arbejde for livstid. Her er påstanden også meget langt 
fra virkeligheden. For det første er det tilsigtede antal beståede deltagere i disse fem 
udvælgelsesprøver (550) lavere end antallet af midlertidigt ansatte, potentielt berørte EU-10-
borgere (7932). For det andet har tjenestemænd også adgang til disse udvælgelsesprøver, og 
faktisk var det samlede antal ansøgere (1952) langt højere end det tilsigtede antal beståede 
ansøgere (550), hvilket giver en statistisk sandsynlighed for at bestå i størrelsesordenen én ud 
af fire (med andre ord betydeligt færre end "næsten alle").

Endelig påstår andrageren, at disse midlertidigt ansatte udnævnes til tjenestemænd uden 
nøjere gennemgang af deres kvalifikationer. Her er andragerens kritik heller ikke begrundet. 
Ganske vist er ansættelsen af de fleste af de omhandlede midlertidigt ansatte som anført i 
andragendet sket uden formel udvælgelsesprocedure. Men det er bl.a. grunden til, at 
Kommissionen ønskede at afholde de fem omtalte interne udvælgelsesprøver efter samme 
standarder som de almindelige udvælgelsesprøver. For dels overlod Kommissionen 
gennemførelsen af disse interne udvælgelsesprøver til EPSO, dels blev bestemmelserne for de 
interne udvælgelsesprøver (prøvernes art og sværhedsgrad) og de "almindelige" 

                                               
1 Situation i juni 2009 - kilde: sysper et sysper2.
2 Vurdering af antal adgangsberettigede midlertidigt ansatte: midlertidigt ansatte fra EU-10 i Kommissionen i 
slutningen af juni 2008 (dvs. 6 måneder før ansøgningsfristen) - kilde: Data Warehouse.
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adgangsbetingelser (dvs. dem, der ikke hænger sammen med selve udvælgelsesprøvens 
karakter) fastsat på grundlag af samme standarder som dem, der gælder for eksterne EU-10-
udvælgelsesprøver. 

At disse udvælgelsesprøver foregår under seriøse forhold, viser forløbet af udvælgelsesprøve 
KOM/INT/EU10/08/AST1 tydeligt, hvor der var et relativt lille antal ansøgere (196 ansøgere 
mod et mål på 170 beståede). Efter test på pc og skriftlige prøver er der nu kun 86 ansøgere 
tilbage. Disse tal viser, at omtalte udvælgelsesprøver virkelig er udvælgelsesprøver, og at 
deltagere, som består disse udvælgelsesprøver, har bevist, at de er egnet til at blive 
tjenestemænd i Fællesskaberne. 

Konklusioner

Kommissionen mener ikke, der er noget grundlag for videre behandling af dette andragende.  

Hver udvidelse ledsages af specifikke foranstaltninger, som skal sikre, at de tiltrådte 
medlemslandes borgere bliver tilstrækkeligt repræsenteret i institutionerne i løbet af ret kort 
tid. Erfaringen viser, at disse foranstaltninger ofte fremkalder modvilje i de 
befolkningsgrupper, som disse positive særbehandlingsforanstaltninger udelukker. Det er 
imidlertid en skam, at denne modvilje udmønter sig i grundløse påstande som i det aktuelle 
tilfælde."


