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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1241/2019 af Pablo Taboada Eiras, spansk statsborger, for 
"Enfermeras eventuais en loita", om situationen for sygeplejersker med 
tidsbegrænset ansættelse

1. Sammendrag

Andrageren klager over den prekære og uvisse beskæftigelsessituation i sygeplejerskefaget på 
grund af misbrug af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. Han klager over, at en 
uforholdsmæssigt stor andel af de ansættelseskontrakter, som indgås af den kompetente 
offentlige forvaltning, i dette tilfælde den galiciske sundhedstjeneste SERGAS (Servicio 
Gallego de Salud), er midlertidige. Denne tjeneste har både fastansatte og midlertidigt ansatte, 
hvor sidstnævnte kan ansættes til at dække et særligt behov eller i nødsituationer under 
ekstraordinære omstændigheder.  Andrageren klager over, at tidsbegrænsede kontrakter 
anvendes til at dække faste og varige behov snarere end midlertidige behov og dermed udgør 
en svigagtig omgåelse af loven, som er i klar strid med direktiv 1999/70/EF om rammeaftalen 
vedrørende tidsbegrænset ansættelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. april 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. oktober 2020

Den Europæiske Unions Domstol har allerede i sin dom af 19. marts 2020, forenede sager C-
103/18 og C-429/18, der blev offentliggjort efter fremsendelsen af andragendet, taget stilling 
til spørgsmålet om, hvorvidt lov nr. 55/2003 er i overensstemmelse med § 5 (foranstaltninger 
til forebyggelse af misbrug) i den rammeaftale, der er knyttet som bilag til Rådets direktiv 
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1999/70/EF1. Domstolen fandt, at:

”(…) rammeaftalens § 5 skal fortolkes således, at den er til hinder for en national 
lovgivning og retspraksis, ifølge hvilke flere på hinanden følgende fornyelser af 
tidsbegrænsede ansættelsesforhold anses for at være begrundet i »objektive 
omstændigheder« som omhandlet i § 5, stk. 1, litra a), alene med den begrundelse, at 
denne fornyelse opfylder de grunde til ansættelse, der er omhandlet i denne lovgivning, 
dvs. når det findes nødvendigt eller uopsætteligt, eller i forbindelse med gennemførelsen 
af midlertidige, konjunkturbestemte eller ekstraordinære programmer, for så vidt som 
en sådan national lovgivning og retspraksis ikke forhindrer den pågældende 
arbejdsgiver i i praksis at opfylde faste og varige personalebehov med sådanne 
fornyelser”.

Det er således Domstolens opfattelse, at spansk ret ikke indeholder tilstrækkelige 
foranstaltninger til at forhindre misbrug i form af anvendelse af flere på hinanden følgende 
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold i den spanske sundhedssektor.

Kommissionen undersøger i øjeblikket foreneligheden af lov 55/2003 og andre love, der finder 
anvendelse på offentligt ansatte på tidsbegrænsede kontrakter i Spanien, med § 5 i 
rammeaftalen. 

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt ansatte på tidsbegrænsede kontrakter i den galiciske 
sundhedssektor er afskåret fra at nyde visse rettigheder, har Kommissionen i lov nr. 55/2003 
ikke identificeret nogen form for forskel i behandlingen af henholdsvis personer med 
tidsbegrænset ansættelse og fastansatte, som kunne anses for diskriminerende i henhold til 
rammeaftalens § 4 (princippet om forbud mod forskelsbehandling).

Konklusion 

Kommissionen har i lov nr. 55/2003 ikke identificeret nogen form for forskelsbehandling 
mellem personer med tidsbegrænset ansættelse og fastansatte. Kommissionen er ikke desto 
mindre i færd med at undersøge, om der findes fyldestgørende foranstaltninger til at forhindre 
misbrug i form af anvendelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede 
ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold i den spanske offentlige forvaltning, herunder 
foranstaltninger, der finder anvendelse på ansatte i sundhedssektoren.

4. Kommissionens svar, modtaget den 17. november 2021

Den 7. juli 2021 blev det kongelige lovdekret 14/2021 af 6. juli om hasteforanstaltninger med 
henblik på at nedbringe antallet af midlertidigt ansatte i den spanske offentlige sektor2 
offentliggjort. Dette kongelige lovdekret indeholdt en ændring af den konsoliderede udgave af 
loven om status for offentligt ansatte, som blev godkendt ved det kongelige lovdekret nr. 
5/2015 af 30. oktober, og en tilsvarende ændring af de regler, der finder anvendelse på 
sundhedssektoren.

Det kongelige lovdekret blev ratificeret af det spanske parlament på dets plenarmøde den 21. 

1 Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er 
indgået af EFS, UNICE og CEEP, EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
2 BOE n. 161, af 07/07/2021, BOE-A-2021-11233.
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juli 2021. På samme møde blev det imidlertid besluttet, at det kongelige lovdekret skulle 
behandles som et lovforslag med henblik på at indføre nye ændringer i de følgende måneder.

Konklusion

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at undersøge de ændringer, der er indført i den 
spanske lovgivning, og vil følge den fremtidige lovgivningsproces nøje for at vurdere, om de 
regler, der er et resultat heraf, er i overensstemmelse med Rådets direktiv 1999/70/EF3 og Den 
Europæiske Unions Domstols relevante retspraksis. 

3 CRådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er 
indgået af EFS, UNICE og CEEP, EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.


