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Tárgy: A. Rosa Montilla Diaz és Juan A. Gavira Menédez, spanyol állampolgárok 
által benyújtott 0805/2006. számú petíció a spanyol közszolgálatban 
tapasztalható állítólagos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az ideiglenes (nem állandó) köztisztviselőkkel szembeni 
megkülönböztetés miatt emel panaszt, akikre nem érvényesek az állandó személyzetre 
vonatkozó, a szolgálati évekkel kapcsolatos szabályok. A petíció benyújtója ezért a határozott 
időre felvett személyzettel szembeni megkülönböztetés megszüntetésére irányuló 1999/70/EK 
irányelvhez hasonló jogszabályt követel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. február 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. július 9.

A petíció benyújtói azt állítják, hogy a spanyol közszférában (központi kormány, autonóm 
közösségek és városi tanácsok) kizárólag az állandó tisztviselők kapnak különleges juttatást 
az ugyanazon munkáltatónál ledolgozott minden egyes hároméves szolgálati időszakra 
(„trienio”), az ideiglenes munkavállalók nem.

A petíció benyújtói kijelentik, hogy ezt a gyakorlatot megkülönböztetőnek, valamint az 
ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
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keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK irányelvhez1 csatolt keretmegállapodás 4. szakaszába 
ütközőnek találják.

Az 1999/70/EK irányelvhez csatolt keretmegállapodás 4. szakasza a határozott időre 
foglalkoztatott munkavállalók és a velük összehasonlítható, állandó munkavállalók 
tekintetében a foglalkoztatás feltételeire vonatkozóan megkülönböztetésmentességet ír elő, és 
a következőképpen szól:

1. A foglalkoztatási feltételek szempontjából a határozott időre foglalkoztatott munkavállalók 
nem részesülhetnek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a velük összehasonlítható, állandó 
munkavállalók, csupán azért, mert határozott idejű munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal 
rendelkeznek, kivéve, ha az eltérő bánásmód objektív alapon igazolható.

2. Adott esetben az időarányosság elvét (pro rata temporis) kell alkalmazni.

3. E szakasz végrehajtásra történő előkészítését a tagállamok a szociális partnerekkel 
folytatott tárgyalásokat követően a közösségi jog, a nemzeti jogszabályok, a kollektív 
megállapodások és a gyakorlat figyelembevételével határozzák meg.

4. A sajátos munkafeltételekkel kapcsolatos, a vállalkozásnál eltöltött idő alapján történő 
minősítések a határozott időre alkalmazott munkavállalók és az állandó munkavállalók 
esetében azonosak, kivéve, ha a vállalkozásnál eltöltött idő alapján történő eltérő minősítést 
objektív okok indokolják.

Az „összehasonlítható állandó munkavállaló” fogalmát a keretmegállapodás 3.2. szakasza 
határozza meg, amely kijelenti, hogy az egy „határozatlan időre szóló munkaszerződéssel 
vagy munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló, aki ugyanannál a vállalkozásnál dolgozik, 
és akit ugyanolyan vagy hasonló munkára/tevékenységre alkalmaztak, kellő figyelmet 
szentelve a szakmai/gyakorlati ismereteknek”.

A keretmegállapodás a 2.1. szakasz szerint olyan határozott időre alkalmazott 
munkavállalókra vonatkozik, akik a törvény, kollektív szerződés vagy a tagállamokban 
kialakult gyakorlat szerint munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkeznek.

Spanyolország az 1999/70/EK irányelvet többek között a munkavállalók törvénykönyvének 
(Estatuto de los Trabajadores, ET) módosításaival ültette át, az 5/2001. és 12/2001. királyi 
törvényrendelet révén. Az ET 15. cikkének (6) bekezdése általában véve elismeri a határozott 
időre foglalkoztatott munkavállalók és az állandó munkavállalók közötti 
megkülönböztetésmentesség elvét. A joggyakorlat szerint ennek az elvnek az alkalmazását 
kellően indokolt, objektív okok megkérdőjelezhetik. Amint az a petícióban szerepel, ez a 
szóban forgó területre vonatkozó kollektív megállapodások esetében is gyakori.

A Bizottság – miután megvizsgálta az irányelvet Spanyolországban átültető intézkedéseket –
nem talált okot arra, hogy jogsértési eljárást indítson Spanyolország ellen az 1999/7/EK 
irányelvhez csatolt keretmegállapodás 4. szakaszának átültetése tekintetében. A petíció nem 
tartalmaz olyan új elemeket, amelyek ezt az értékelést megváltoztatnák. Annak érdekében, 
                                               
1 HL L 175., 1999.7.10., 43. o.
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hogy az irányelv és a nemzeti szabályok szerinti jogaikat érvényesítsék, a petíció 
benyújtóinak nemzeti szinten kell eljárást indítaniuk.

Egy másik kérdés, hogyan kell értelmezni az e területre vonatkozó közösségi jogot és a 
megfelelő nemzeti szabályokat egy, a petícióban említetthez hasonló helyzetben. A közösségi 
jog értelmezését illetően meg kell jegyezni, hogy a spanyol bíróság ideiglenes döntéshozatal 
céljából kérdéseket terjesztett az Európai Bíróság elé egy hasonló esetre vonatkozóan, 
amelyben a spanyol közszférában a hároméves juttatásra való jogosultság tekintetében az 
ideiglenes munkavállalókat érő állítólagos megkülönböztetésről van szó; ez az ügy jelenleg 
folyamatban van a Bíróság előtt (a C-307/05. számú, Yolanda Del Cerro Alonso kontra 
Osakidetza (Servicio Vasco del Salud) ügy). Poiares Maduro főtanácsnok a fenti üggyel 
kapcsolatban 2007. január 10-én adott véleményt, de az Európai Bíróság még nem hozott 
döntést.

Következtetések

A Bizottság – miután megvizsgálta az irányelvet Spanyolországban átültető intézkedéseket –
nem talált okot arra, hogy jogsértési eljárást indítson Spanyolország ellen az 1999/70/EK 
irányelvhez csatolt keretmegállapodás 4. szakaszának átültetése tekintetében. A petíció nem 
tartalmaz olyan új elemeket, amelyek ezt az értékelést megváltoztatnák. Annak érdekében, 
hogy az irányelv és a nemzeti szabályok szerinti jogaikat érvényesítsék, a petíció 
benyújtóinak nemzeti szinten kell eljárást indítaniuk.

Ami az 1999/70/EK irányelvnek a petícióban említett helyzetben történő értelmezését illeti, a 
Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a C-307/05. számú ügy kimeneteléről, 
amint megszületik az Európai Bíróság döntése.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. március 7.

Háttér

A Bizottság a Petíciós Bizottsághoz intézett, 2007. július 9-i közleményében vállalta, hogy 
tájékoztatja a Petíciós Bizottságot a C-307/05. számú ügy (Del Cerro Alonso kontra 
Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)) kimeneteléről. A Bíróság 2007. szeptember 13-án 
hozott ítéletet.

A Bizottság észrevételei

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról („a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás”) 
szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelv melléklete 4. szakaszának 1. pontja előírja, hogy 
„a foglalkoztatási feltételek szempontjából a határozott időre foglalkoztatott munkavállalók 
nem részesülhetnek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a velük összehasonlítható, állandó 
munkavállalók, csupán azért, mert határozott idejű munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal 
rendelkeznek, kivéve, ha az eltérő bánásmód objektív alapon igazolható.” Az 
„összehasonlítható állandó munkavállaló” fogalmát a keretmegállapodás 3. szakaszának 1. 
pontja határozza meg, amely kimondja, hogy a jelentése „határozatlan időre szóló 
munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló, aki ugyanannál a 
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vállalkozásnál dolgozik, és akit ugyanolyan vagy hasonló munkára/tevékenységre 
alkalmaztak, kellő figyelmet szentelve a szakmai/gyakorlati ismereteknek.”

Az Európai Bírósághoz előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtottak be a 
keretmegállapodás 4. szakasza 1. pontjának értelmezését illetően. A fő eljárás Del Cerro 
Alonso asszony kérésére vonatkozott, amelyet azért intézett a közszférába tartozó 
munkáltatójához, hogy az egymást követő, határozott idejű szerződéseit állandó szerződésre 
módosítsák annak érdekében, hogy a kinevezése előtti évben esedékes hároméves juttatást 
kifizessék számára.

A Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián (1. számú szociális bíróság, San Sebastián) 
(Spanyolország) az alábbi kérdéseket terjesztette a Bíróság elé előzetes döntéshozatal 
céljából:

1.     Amikor az 1999/70/EK irányelv kimondja, hogy a határozott időre foglalkoztatott 
munkavállalók nem részesülhetnek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint az állandó 
munkavállalók, ez a szabály vonatkozik-e a gazdasági feltételekre is?

Igenlő válasz esetén,

2)      Kellően objektív igazolásnak tekinthető-e a szolgálati időért az állandó 
munkavállalóknak járó bérkiegészítés azzal az indokkal való megtagadása, hogy 
azt az 55/2003. sz. törvény 44. cikke nem teszi lehetővé?

3)      Kellően objektív igazolásnak tekinthető-e a szakszervezetek képviselői és a 
vezetés között kötött megállapodás a szolgálati időért járó bérkiegészítésnek a 
határozott időre foglalkoztatott munkavállalók esetében való el nem ismerése 
vonatkozásában?”

A Bíróság úgy döntött, hogy a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló 
keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontjában foglalt „munkafeltételek” fogalmát úgy kell 
értelmezni, hogy az alapjául szolgálhat az olyan – az alapeljárás keretében tárgyaltakhoz 
hasonló – kérelmeknek, amelyek arra irányulnak, hogy valamely határozott időre alkalmazott 
munkavállaló részére megadják azt a szolgálatban eltöltött idő után járó juttatást, amelyet a 
nemzeti jog csak az állandó munkavállalók részére tart fenn.

Ezenfelül kijelentette, hogy a keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját úgy kell 
értelmezni, hogy azzal ellentétes a határozott időre alkalmazott és állandó munkavállalók 
közötti olyan bánásmódbeli eltérés bevezetése, amelyet egyedül az a körülmény indokol, hogy 
azt a tagállam törvényi vagy rendeleti szabályozása vagy a szakszervezetek képviselői és az 
érintett munkáltató között létrejött kollektív megállapodás írja elő.

A Bíróság úgy döntött, hogy a „foglalkoztatási feltételeket” úgy kell értelmezni, hogy azok 
kiterjednek a fizetésre, amely mind a bért, mind az egyéb díjazást magában foglalja. A 
Bíróság ezenfelül kijelentette, hogy a határozott időre alkalmazott és az állandó 
munkavállalók közötti bánásmódbeli eltérés nem indokolható pusztán azon az alapon, hogy 
azt a nemzeti jog vagy kollektív megállapodás írja elő.
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Következtetések

A fent említett döntés fényében a Bizottság fel fogja venni a kapcsolatot a spanyol nemzeti 
hatóságokkal annak érdekében, hogy megvizsgálja, hogyan kívánják betartani a döntést. Más 
szóval a Bizottság kérdést fog intézni a spanyol hatóságokhoz arra vonatkozóan, hogy miként 
kívánnak véget vetni a Bíróság által megállapított megkülönböztetésnek.

Mindazonáltal az irányelv szerinti jogaik és a nemzeti szabályok érvényesítése érdekében a 
petíció benyújtói nemzeti szinten eljárást indíthatnak.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. április 22.

A Bizottság kapcsolatba lépett a spanyol hatóságokkal, hogy megérdeklődje, hogyan feleltek 
meg az Európai Bíróság C-307/05. sz. (Yolanda Del Cerro Alonso kontra Osakidetsa 
(Servicio Vasco de Salud)) ügyben hozott ítéletének, amelyben a Bíróság kimondta, hogy a 
„foglalkoztatási feltételeket” úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a fizetést, ami az 
alapilletményt és az egyéb javadalmazást jelenti.  A Bíróság ezenkívül megerősítette a 
meglévő ítélkezési gyakorlatot, amelynek értelmében a határozott időre alkalmazott és állandó 
munkavállalók közötti olyan bánásmódbeli eltérés bevezetése nem indokolt pusztán azon az 
alapon, hogy azt a tagállam nemzeti joga vagy kollektív megállapodás írja elő.

A spanyol hatóságok arról tájékoztatták az Európai Bizottságot, hogy az Estatuto Basico del 
Empleado Publico (A közalkalmazottakra vonatkozó alapvető rendelkezések; az április 12-i 
7/2007. sz. törvény, Boletin Oficial del Estado No 89, 2007. április 13.) 25. cikke módosította 
a határokozott idejű szerződéssel rendelkező, ideiglenesen alkalmazott köztisztviselőkre 
korábban érvényes szabályokat, és azóta határozottan elismeri az ideiglenes tisztviselők teljes 
alapfizetéshez való jogát, ideértve a háromévente járó juttatásokat, a törvény 
hatálybalépésétől (2007. május 13.) számítva az ideiglenesen alkalmazott köztisztviselők 
szolgálatai tekintetében.


