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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ЕП

Относно: Петиция 0959/2008, внесена от Jose Maria Campos Daroca, с испанско 
гражданство, от името на „Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de 
Andalucía“ (USTEA), относно неспазването от страна на Испания на 
Директива 1999/70/EО на Съвета относно Рамково споразумение за 
срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на 
профсъюзите (ETUC), Съюза на индустриалците в Европейската общност 
(UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие 
(CEEP)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че органите в автономната испанска област 
Андалусия не спазват разпоредбите на гореспоменатата директива. В тази връзка 
вносителят говори за дискриминацията по отношение на възможностите за повишение 
на служители в областната администрация, назначени със срочни договори. Като
цитира принципите за недискриминация, споменати в директивата, и pro rata temporis
на решението на Съда на ЕО по дело C-212/04 (Konstantinos Adeneler и други срещу 
Ellinikos Organismos Galaktos), вносителят призовава Европейския парламент да се 
намеси, за да гарантира незабавното спазване на гореспоменатата директива в този 
случай, така че на служителите, назначени със срочни договори в областната 
администрация в Андалусия, да се гарантира еднаквото третиране, на което те имат 
право съгласно законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.
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3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Оплакването от този синдикат е свързано с опасения за дискриминация при 
повишението на служителите в Съвета на Андалусия, които са назначени на безсрочни 
договори, като някои от тях преди това са били назначени на срочни договори от 
работодателя. Петицията описва вътрешните правила на Съвета на Андалусия, които 
отчитат предишната заетост, както и разликата във възможностите за повишение, която 
се прави между служителите, които преди това са били на безсрочни договори и тези, 
които са работили за работодателя също толкова време, но част от прослуженото време 
е било на срочен договор преди сключването на постоянен такъв.

Вносителят на петицията твърди, че различното отношение, обусловено от предишната 
заетост, е типично за Съвета на Андалусия и не се наблюдава в други подобни 
автономни общности, както и че то противоречи на изискванията на Директива 
1999/70/EО на Съвета относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено 
между Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Съюза на индустриалците 
в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно 
участие (CEEP).

Преди това този въпрос е бил повдигнат директно пред Комисията от USTEA.

Коментари на Комисията

Принципът за недискриминация е заложен в клауза 4, точка 1 от Приложението към 
Директива 1999/70/ЕО относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено 
между ETUC, UNICE и CEEP и съгласно него „работниците на срочни трудови 
договори не се третират по по-неблагоприятен начин спрямо работници на постоянен 
трудов договор за сравнение, само защото имат срочен договор или правоотношение, 
освен ако различното третиране не е оправдано от обективни причини”.

Целта на тази разпоредба не е да елиминира дискриминацията между различните групи 
от служители, които са наети на безсрочни договори, т.е. постоянни работници, които 
преди това са били на срочни договори и постоянни работници, които не са били на
срочни договори.

Клауза 4, точка 4 от Рамковото споразумение, приложено към тази директива, изисква 
критериите за прослужено време, свързани с определени условия за наемане на работа, 
да са същите за работниците на срочни трудови договори, както и за работниците на 
постоянни трудови договори, освен когато различните критерии за прослужено време 
са оправдани по обективни причини. Тази разпоредба обаче се прилага по отношение 
на работниците на срочни договори, докато те все още са на такива договори. Това не 
означава, че работник на срочен договор може да прибави прослуженото време като 
стаж при нов договор като постоянен работник.

Вътрешните правила на Съвета на Андалусия, свързани с повишаването на 
служителите, се прилагат по отношение на постоянните служители. Следователно това 
не е въпрос, попадащ в обхвата на Директива 1999/70/ЕО, която се отнася за 
служителите на срочни договори. Директивата не се занимава с равнопоставеността 
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между работниците на безсрочни договори, някои от които преди това са работили на 
срочни договори.

В дело C-307/05 Del Cerro Alonso Съдът е разгледал въпроса за привилегиите, 
произтичащи от прослуженото време, но не се е занимал с въпроса за прехвърляне на 
прослужено време или старшинство от срочен договор към безсрочен договор.

Вътрешните правила и практиката, свързани с повишаването на служителите в Съвета 
на Андалусия следователно изглежда не са в нарушение на Директива 1999/70/ЕО.

Заключения

Петицията не повдига съмнения относно съответствието на правното положение в
Испания с изискванията на правото на Общността и по-специално на Директива 
1999/70/ЕО във връзка с описаните в петицията проблеми.
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