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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1420/2010 af M.M.A., fransk statsborger, for "Association de 
Soutien aux Vacataires de l'Enseignement Supérieur" (sammenslutningen til 
støtte for vikarer i den højere undervisning), om den arbejdsmæssige status for 
midlertidigt offentligt ansatte ved franske universiteter

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Parlamentet om at undersøge, hvorvidt den beskæftigelsesmæssige 
status for midlertidigt offentligt ansatte ved franske universiteter, som den fremgår af dekret 
87-889 af 29. oktober 1987, er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Der peges især på 
den lange frist (adskillige måneder) for betaling af lønninger og den arbitrære ansættelse og 
afskedigelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren klager over arbejdsvilkårene for de pågældende arbejdstagere i Frankrig på 
vegne af en fransk organisation for midlertidige arbejdstagere inden for videregående 
uddannelse. Andrageren ønsker at vide, hvorvidt de franske regler (særligt følgende dekretet 
"Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des 
vacataires pour l'enseignement supérieur") er i strid med EU-lovgivningen, eksempelvis 
artikel 15 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som bl.a. giver 
alle unionsborgere frihed til at søge ansættelse og til at arbejde i enhver medlemsstat. 
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Kommissionens bemærkninger

Medlemsstaterne har generelt frihed til at beslutte, hvordan deres offentlige sektor skal 
organiseres (i denne sag offentlige uddannelsesinstitutioner), herunder reglerne vedrørende 
rekruttering og medarbejderes arbejdsvilkår. Dog må de nationale regler ikke være i strid med 
EU-lovgivningen. 

Arbejdskraftens frie bevægelighed

EU-lovgivningen om arbejdskraftens frie bevægelighed (artikel 45 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 3 og 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1612/68 
om arbejdskraftens frie bevægelighed) forpligter medlemsstaterne til at behandle vandrende 
arbejdstagere på samme måde som landets egne statsborgere i forhold til adgangen til job 
samt arbejdsvilkår. 

Dekret nr. 87-889 giver ikke mulighed for forskelsbehandling af vandrende arbejdstagere. 
Andrageren fremlægger ingen oplysninger, som viser, at vandrende arbejdstagere behandles 
anderledes i praksis. 

Kommissionens tjenestegrene ser derfor ikke noget brud på EU-reglerne om arbejdskraftens 
frie bevægelighed. 

Arbejdsret

Det konkrete problem med store forsinkelser i lønudbetalinger, som andrageren fremfører, er 
ikke omfattet af EU-lovgivningen (hverken traktaten eller lovgivningen1 inden for social- og 
arbejdsområdet). Det omtalte dekret (Décret no 87-889) regulerer ikke tidspunktet for 
lønudbetalinger. I fraværet af et konkret krav, som pålægger sådanne forsinkelser, henhører en 
afgørelse i sådanne spørgsmål under den nationale lovgivning og praksis. Kommissionen kan 
derfor ikke gribe ind til fordel for andrageren.

Konklusioner

Andragendet slår ikke fast, at der er sket en overtrædelse af EU-lovgivningen."

                                               
1 Direktivet om forsinket betaling (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 
om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner) gælder ikke, da det udelukkende gælder for 
"transaktioner mellem virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige myndigheder, som indebærer 
levering af varer eller tjenester mod vederlag".


