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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, 
spanske statsborgere, om forskelsbehandling i den spanske statsadministration

1. Sammendrag

Andrageren klager over forskelsbehandling af midlertidigt ansatte (ikke-fastansatte) 
embedsmænd, for hvilke anciennitetsordningerne for fastansat personale ikke gælder. Han 
efterlyser derfor lovgivning i lighed med direktiv 1999/70/EF til afskaffelse af 
forskelsbehandling i forbindelse med tidsbegrænset ansættelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2007).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. juli 2007.

"Baggrund

Ifølge andragerne modtager kun fastansatte og ikke midlertidigt ansatte i den offentlige sektor 
i Spanien (centralregering, selvstyrende regioner og byråd) en særlig bonus for hver treårig 
periode, de har arbejdet for den samme arbejdsgiver ("trienio").

Andragerne finder denne praksis diskriminerende og i strid med § 4 i rammeaftalen, som er 
vedlagt direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er 
indgået af EFS, UNICE og CEEP1, samt de tilsvarende regler i spansk ret.

                                               
1 EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
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Kommissionens bemærkninger

I § 4 i rammeaftalen til direktiv 1999/70/EF fastsættes princippet om ikke-diskrimination 
mellem personer med tidsbegrænset ansættelse og sammenlignelige fastansatte med hensyn til 
ansættelsesbetingelser, og den lyder som følger:

1. Ansættelsesvilkårene for personer med tidsbegrænset ansættelse ikke må være mindre 
gunstige end de, der gælder for sammenlignelige fastansatte, hvis dette udelukkende er 
begrundet i kontraktens tidsbegrænsede varighed, og forskelsbehandlingen ikke er 
begrundet i objektive forhold.

2. Hvor det er hensigtsmæssigt, gælder princippet om pro rata temporis.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til efterlevelse af denne artikel fastsættes af 
medlemsstaterne - efter høring af arbejdsmarkedets parter - og/eller af arbejdsmarkedets 
parter under hensyntagen til fællesskabsret, national lovgivning, kollektive aftaler eller 
praksis.

4. Bestemmelser, hvorefter der ved særlige ansættelsesvilkår kræves tilbagelagt en bestemt 
tjenesteperiode, skal være de samme for personer med tidsbegrænset ansættelse som for 
fastansatte, medmindre kravet om en forskellig ansættelsesperiode er begrundet i 
objektive forhold.

Begrebet "sammenlignelig fastansat" defineres i § 3.2 i rammeaftalen, hvor det hedder, at der 
er tale om "en fastansat i samme virksomhed, der har en tidsubegrænset ansættelseskontrakt 
eller indgår i et tidsubegrænset ansættelsesforhold, og som udfører samme eller tilsvarende 
arbejde/beskæftigelse, idet der tages hensyn til kvalifikationer/færdigheder".

Ifølge § 2.1 i rammeaftalen gælder den for ansatte med en tidsbegrænset ansættelse, som har 
en ansættelseskontrakt eller indgår i et ansættelsesforhold, som defineret ved lov, kollektiv 
aftale eller gældende praksis i den enkelte medlemsstat.

Spanien har bl.a. omsat direktiv 1999/70/EF gennem ændringer af statutten for arbejdstagere 
(Estatuto de los Trabajadores, ET) ved de kongelige lovgivningsdekreter 5/2001 og 12/2001.
I artikel 15.6 ET anerkender man i generelle vendinger princippet om ikke-diskrimination 
mellem ansatte med tidsbegrænset ansættelse og fastansatte. Ifølge retspraksis kan 
tilstrækkeligt begrundede objektive grunde bruges til at anfægte anvendelsen af dette princip.
Som anført i andragendet er det også almindeligt med kollektive aftaler på dette område.

Efter at have undersøgt de spanske gennemførelsesbestemmelser for direktivet har 
Kommissionen ikke fundet nogen grund til at indlede traktatbrudsprocedurer mod Spanien for 
så vidt angår omsætningen af § 4 i rammeaftalen til direktiv1999/70/EF. Der fremkommer 
ingen nye oplysninger i dette andragende, der kan ændre på denne vurdering. For at gøre 
deres rettigheder i henhold til direktivet og de nationale bestemmelser gældende bør 
andragerne anlægge sag på nationalt plan.

Et andet spørgsmål er, hvordan fællesskabsretten på dette område samt de tilsvarende 
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nationale regler skal tolkes i en situation som den, der nævnes i andragendet. Med hensyn til 
tolkningen af fællesskabsretten skal det bemærkes, at en spansk domstol har rettet 
henvendelse til EF-Domstolen for at få en præjudiciel afgørelse vedrørende en tilsvarende sag 
om påstået diskrimination mod midlertidigt ansatte i den offentlige sektor i Spanien for så vidt 
angår berettigelsen til den treårige bonus, og at denne sag i øjeblikket verserer ved Domstolen 
(sag C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso mod Osakidetza (Servicio Vasco del Salud)).
Udtalelsen fra generaladvokat Poiares Maduro i denne sag blev afleveret den 10. januar 2007, 
men De Europæiske Fællesskabers Domstol har endnu ikke afsagt sin kendelse.

Konklusioner

Efter at have undersøgt de spanske gennemførelsesbestemmelser for direktivet har 
Kommissionen ikke fundet nogen grund til at indlede traktatbrudsprocedurer mod Spanien for 
så vidt angår omsætningen af § 4 i rammeaftalen til direktiv 1999/70/EF. Der fremkommer 
ingen nye oplysninger i dette andragende, der kan ændre ved denne vurdering. For at gøre 
deres rettigheder i henhold til direktivet og de nationale bestemmelser gældende bør 
andragerne anlægge sag på nationalt plan.

Med hensyn til tolkningen af direktiv 1999/70/EF i en situation som den, der beskrives i 
andragendet, vil Kommissionen give Udvalget for Andragender meddelelse om udfaldet af 
sag C-307/05, når De Europæiske Fællesskabers Domstol har afsagt sin kendelse."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. marts 2008.

"Baggrund

I sin meddelelse den 9. juli 2007 til Udvalget for Andragender informerede Kommissionen 
om afgørelsen i sagen C-307/05 (Del Cerro Alonso mod Osakidetsa (Servicio Vasco de 
Salud)). Domstolen afsagde dom den 13. september 2007.

Kommissionens bemærkninger

§ 4, stk. 1, i bilaget til direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende 
tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af ETUC, UNICE og CEEP ("rammeaftalen 
vedrørende tidsbegrænset ansættelse") præciseres det, at "ansættelsesvilkårene for personer 
med tidsbegrænset ansættelse ikke må være mindre gunstige end de, der gælder for 
sammenlignelige fastansatte, hvis dette udelukkende er begrundet i kontraktens 
tidsbegrænsede varighed, og forskelsbehandlingen ikke er begrundet i objektive forhold."
Begrebet "sammenlignelig fastansat" defineres i § 3, stk. 2, i rammeaftalen, hvor der står, at 
der er tale om "en fastansat i samme virksomhed, der har en tidsubegrænset 
ansættelseskontrakt eller indgår i et tidsubegrænset ansættelsesforhold, og som udfører samme 
eller tilsvarende arbejde/beskæftigelse, idet der tages hensyn til kvalifikationer/færdigheder".  

Der blev rettet henvendelse til EF-Domstolen for at få en præjudiciel afgørelse vedrørende 
fortolkningen af § 4, stk. 1, i rammeaftalen. Hovedsagen omhandlede en anmodning fra Del 
Cerro Alonso til hendes arbejdsgiver i den offentlige sektor om at få hendes på hinanden 
følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter gjort til faste ansættelseskontrakter for at få 
den særlige bonus for hver treårig periode, som forfaldt i året forud for hendes ansættelse.
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Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián (socialret nr. 1, San Sebastian) (Spanien) 
forelagde Domstolen følgende spørgsmål til præjudiciel afgørelse:

1. Ifølge direktiv 1999/70/EF må ansættelsesvilkårene for personer med tidsbegrænset 
ansættelse ikke være mindre gunstige end de, der gælder for sammenlignelige 
fastansatte. Gælder dette også for de økonomiske vilkår?

Hvis svaret er positivt:

2. Er det faktum, at artikel 44 i lov nr. 55/2003 fastsætter, at ansatte med tidsbegrænset 
ansættelse ikke har krav på den anciennitetsbonus, som fastansatte har krav på, et 
tilstrækkeligt objektivt grundlag for dette?

3. Er aftalerne mellem repræsentanterne fra fagforeningen og ledelsen et tilstrækkeligt 
objektivt grundlag for ikke at tildele midlertidigt ansatte denne bonus?

Domstolen fastslog, at begrebet "arbejdsvilkår", som rammeaftalens § 4, stk. 1, om 
tidsbegrænset ansættelse henviste til, skal fortolkes således, at det kan bruges som et 
grundlag for en klage som den i hovedsagen omtalte, der søger om bonussen til en 
person med tidsbegrænset ansættelse, som i henhold til national lov kun gælder for 
fastansatte.

Den slog endvidere fast, at § 4, stk. 1, i rammeaftalen skal fortolkes på den måde, at den 
udelukker en indførelse af forskelsbehandling mellem ansatte med tidsbegrænset 
ansættelse og fastansatte, hvis eneste berettigelse er, at den er indeholdt i en statuts 
bestemmelser eller e en medlemsstats sekundære lovgivning eller i en kollektiv 
overenskomst mellem repræsentanten fra fagforeningen og den relevante arbejdsgiver.

Domstolen har fastslået, at "ansættelsesvilkår" skal fortolkes som betaling, der består af både 
løn og andet vederlag.  Domstolen fastslog endvidere, at forskelsbehandlingerne af ansatte 
med tidsbegrænset ansættelse og fastansatte ikke udelukkende kan retfærdiggøres, fordi de er 
indeholdt i den nationale lovgivning eller kollektive aftaler.

Konklusioner

I lyset af ovennævnte domsafsigelse vil Kommissionen kontakte de spanske nationale 
myndigheder for at høre, hvordan de agter at efterleve denne afgørelse. Kommissionen vil 
med andre ord spørge de spanske myndigheder om, hvordan de vil standse den 
diskrimination, som Domstolen har påvist.  

Andragerne kunne dog anlægge sag på nationalt plan for at gøre deres rettigheder i henhold til 
direktivet og de nationale bestemmelser gældende".

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. april 2010.

"Kommissionen påtog sig at kontakte de spanske myndigheder for at få klarlagt, hvordan de 
havde gennemført Domstolens dom i sag C-307/05 (Yolanda Del Cerro Alonso mod 
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Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)), hvori det var fastsat, at "ansættelsesvilkår" skal 
fortolkes som betaling, der består af både løn og andet vederlag. Domstolen bekræftede 
endvidere den eksisterende retspraksis, at forskelsbehandling af ansatte med tidsbegrænset 
ansættelse og fastansatte ikke udelukkende kan retfærdiggøres, fordi de er indeholdt i den 
nationale lovgivning eller kollektive aftaler.

De spanske myndigheder har oplyst Kommissionen om, at artikel 25 i den grundlæggende 
statut for offentligt ansatte (Estatuto Basico del Empleado Publico, lov nr. 7/2007 af 12. april, 
Boletin Oficial del Estado, nr. 89 af 13. april 2007), indeholder en ændring af de tidligere 
gældende regler for midlertidigt ansatte embedsmænd med tidsbegrænsede 
ansættelseskontrakter, hvorved midlertidigt ansattes ret til at modtage fuld grundløn, herunder 
treårstillæg, for tjenester til midlertidigt ansatte embedsmænd udtrykkeligt skal anerkendes fra 
datoen for den pågældende lovs ikrafttrædelse (13. maj 2007)".


