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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0703/2007, внесена от Mary Fitzpatrick, с ирландско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение в  Ирландия на 
Директива 1999/70/EО на Съвета относно рамково споразумение за 
срочната работа

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се позовава на личен спор с местен орган относно срочен 
(3-годишен) трудов договор като архивист в библиотека, посочвайки, че в два случая 
нейният договор нито е бил подновен, нито превърнат в безсрочен трудов договор. 
Вносителката се позовава в тази връзка на Директива 1999/70/ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 17 април 2008 г.

Директива 99/70/ЕО 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 („Директивата“) изисква държавите-членки да вземат мерки за 
предотвратяване на злоупотребите, произтичащи от използването на последователни 
срочни трудови договори. За тази цел те могат да решат да представят обективни 
причини, които обосновават подновяванията на срочните договори, максималната обща 
продължителност или максималния брой подновявания на срочните трудови договори 
или правоотношения.

                                               
1 ОВ L 175, 10.7. 1999 г., стр. 43
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Задължение на държавата-членка е да определи, след консултации със социалните 
партньори, при какви условия срочните трудови договори се считат за 
„последователни“ и кога се приемат за договори за неопределен срок. Директивата не 
дава на работниците на срочни трудови договори право на безсрочен договор. Това се 
потвърждава в алинеи 91 и 92 от решението на Съда на Европейските общности по 
дело 212/04 Adeneler и други1

91 Първо, трябва да се отбележи, че Рамковото споразумение не определя общо 
задължение за държавите-членки да предвидят превръщане на срочните трудови 
договори в договори за неопределен срок, нито предписва точните условия, при 
които могат да се използват срочните трудови договори.

92 Въпреки това, документът изисква държавите-членки да приемат най-малко една 
от мерките, изброени в член 5, параграф 1, букви a) до в) от Рамковото 
споразумение, които имат за цел да предотвратят по ефективен начин 
злоупотребите с последователните срочни трудови договори или 
правоотношения.

Ирландия е транспонирала Директива 1999/70/ЕО в националния правов ред 
посредством Закона за защита на служителите (на срочна работа) от 2003 г. Този 
национален нормативен документ предписва максимална продължителност от 4 години 
и максимален брой 2 подновявания на срочните трудови договори на работниците, като 
предвижда и допълнително подновяване на договорите в случай на обективни 
основания за такова подновяване.  Ирландското законодателство също така предвижда, 
че нарушаването на изискванията води до зачитане на договора като договор за 
неопределен срок.  

Заключение 

Предвид горното, службите на Комисията нямат основание да считат, че 
транспонирането на Директива 1999/70/ЕО в Ирландия чрез гореупоменатите 
разпоредби на Закона за защита на служителите (на срочна работа) от 2003 г. не е в 
съответствие с директивата.

По принцип, въпрос е на компетентните вътрешни органи да осигурят правилното 
прилагане на националните закони, с които се транспонира законодателството на ЕС, а 
вносителката на петицията вече е предала случая на комисаря по правата, съответния 
компетентен орган по въпроса. 

                                               
1 ОВ C 212 от 02.09.2006 г., стр. 2


