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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1397/2008, внесена от Raffele Mancuso, с италианско гражданство, 
относно неравенството между правата на работниците със срочен договор и 
тези на постоянен договор

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че все още съществуват разлики в правата на 
работниците на постоянен договор и тези на срочен договор. Той дава за пример 
правото на отпуск за участие в сравнително проучване за набиране на персонал или 
отпуск за подготовка за участие в такова проучване. Вносителят смята, че тези 
различия са в противоречие с Договора от Рим от 1957 г.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Вносителят на петицията твърди, че в Италия съществуват разлики в правата на 
работниците на постоянен договор и тези на срочен договор. Той дава за пример 
правото на отпуск за участие в сравнително проучване за набиране на персонал или 
отпуск за подготовка за участие в такова проучване.

Директива 1999/70/ЕО относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено 
между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в 
Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно 
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участие (CEEP)1 изисква от държавите-членки да въведат мерки, за да гарантират 
предотвратяването на необоснована дискриминация срещу работници на срочни 
трудови договори във връзка с условията на труд. По-конкретно, Рамковото 
споразумение гласи:

Цел (клауза 1)
Целта на настоящото рамково споразумение е:
(a) да подобри качеството на срочната работа чрез гарантиране прилагането на 

принципа на недискриминация;
…

Принцип на недискриминация (клауза 4)
1. По отношение на условията за наемане на работа, 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.

2. Където е уместно, се прилага принципът на pro rata temporis. 
3. Редът и условията за прилагането на настоящата клауза се определят от 

държавите-членки след консултация със социалните партньори и/или 
социалните партньори, като имат предвид правото на Общността и 
националното законодателство, колективните трудови договори и практика.

4. Критериите за прослужено време, свързани с определени условия за наемане на 
работа, 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.

Условията за наемане на работа не са изрично определени в правото на Общността, 
въпреки че Съдът ясно постанови в дело C-307/05 Del Cerro Alonso, че терминът 
включва възнаграждението.

Директива 1999/70/ЕО е въведена в Италианското законодателство чрез Законодателен 
указ № 368 от 6 септември 2001 г. (изменен). Член 6 транспонира задължението в 
клауза 4 от Рамковото споразумение за осигуряване на равно третиране на работниците 
на срочен трудов договор по отношение на условията за наемане на работа, освен ако 
са налице обективни причини за различното им третиране. Член 6 от италианския 
законодателен текст определя областите, в които е задължително равното третиране 
(освен ако не съществуват обективни причини за различно третиране) както следва: 
отпуск, коледна надбавка или „тринадесета заплата“, обезщетения при уволнение и 
други семейни надбавки, изплащани от предприятието на работници на безсрочни 
трудови договори...“.
Въпреки това не съществува сигурност по отношение на определянето като „условия за 
наемане на работа“ в Италия на евентуално право на отпуск за участие в сравнително 
                                               
1 ОВ L 175 10.7.1999 г., стр. 43.
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проучване за набиране на персонал или евентуално право на отпуск за подготовка за 
участие в такова проучване. Според Комисията изглежда, че не е налице основателна 
причина за изключването им от това понятие.

Следователно, Комисията ще влезе във връзка с италианските органи, за да се осведоми 
дали те определят правото на отпуск за участие в сравнително проучване за набиране 
на персонал и правото на отпуск за подготовка за участие в такова проучване като 
„условия за наемане на работа“ по смисъла на клауза 4, параграф 1 от Рамковото 
споразумение към Директива 1999/70/ЕО.

4. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

В отговор на запитването от страна на Комисията, италианските органи я уведомиха за 
следното:

 член 6 от Законодателен указ № 368 от 6 септември 2001 г. относно срочните 
трудови взаимоотношения утвърждава принципа на недискриминация между 
работниците на постоянен договор и тези със срочен договор, както е 
определено в клауза 4 от рамковото споразумение;

 спазването на принципа за недискриминация от страна на работодателите се 
гарантира посредством административни наказания, установени в член 12 от 
Законодателен указ № 368/2001, като по този начин се осигурява фактическото 
приложение на основния принцип, определен в клауза 4 от рамковото 
споразумение; 

 правилата, които уреждат постоянните договори, важат по този начин, 
доколкото са съвместими, за срочните договори. Работниците със срочен 
договор имат право, по-специално, на всички надбавки, които са предназначени 
за работниците на постоянен договор в предприятието, пропорционално на 
периодите, в които се извършва работа, при условие че няма несъвместимост с 
естеството на срочния договор;  

 по отношение на правото на работниците със срочен договор на отпуск за 
подготовка, италианските органи изтъкват, че член 7 от Законодателен указ № 
368/2001 предвижда, че „националните колективни трудови споразумения могат 
да установят процедури и инструменти, които да улесняват достъпа на 
работниците със срочен договор до съответни възможности за обучение, така че 
да придобият по-добра квалификация, да се развият професионално и да 
подобрят трудовата си мобилност.“

Заключение

От отговора, даден от италианските органи, Комисията стига до заключението, че 
според италианското законодателство (по-конкретно член 6 от Законодателен указ № 
368 от 6 септември 2001 г.) право на отпуск за участие в сравнително проучване за 
набиране на персонал или отпуск за подготовка за участие в такова проучване, следва 
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да се предоставя от работодателя на служителя със срочен договор на база pro rata 
(пропорционално), ако се предоставя на работник на постоянен трудов договор, и това 
не е несъвместимо със срочния договор.

В съответствие с горната информация, вносителят на петицията следва да представи 
своя случай на съответните национални органи, ако счита, че италианското 
законодателство не се прилага правилно, или че неговият работодател не действа 
съгласно националното право.


