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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1397/2008 dėl darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas ir nuolatines 
darbo sutartis, teisių nelygybės, kurią pateikė Italijos pilietis Raffele Mancuso

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad vis dar yra skirtumų tarp darbuotojų, dirbančių pagal
nuolatinę darbo sutartį ir terminuotą darbo sutartį, teisių. Peticijos pateikėjas remiasi tokiais 
pavyzdžiais kaip teisė į atostogas dalyvauti lyginamųjų įdarbinimo tyrimų projekte arba teisė į 
mokymosi atostogas pasiruošti tokiems tyrimams. Peticijos pateikėjas mano, kad šie skirtumai 
nesuderinami su 1957 m. Romos sutartimi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. balandžio 24 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad Italijoje skiriasi darbuotojų, dirbančių pagal nuolatinę darbo 
sutartį ir terminuotą darbo sutartį, teisės. Peticijos pateikėjas remiasi tokiais pavyzdžiais kaip 
teisė į atostogas dalyvauti lyginamųjų įdarbinimo tyrimų projekte arba teisė į mokymosi 
atostogas pasiruošti tokiems tyrimams.

Direktyvoje 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos 
pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja 
valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis1

                                               
1 OL L 175, 1999 7 10, p. 43.
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reikalaujama, kad valstybės narės įgyvendintų priemones, užtikrinančias, kad darbuotojai, 
dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis, nebūtų nepagrįstai diskriminuojami dėl darbo 
sąlygų. Tiksliau, Bendrajame susitarime nustatyta:

Tikslas (1 punktas)
Šio bendrojo susitarimo tikslas yra:
(a)  pagerinti darbo pagal terminuotas sutartis kokybę, užtikrinant nediskriminavimo 

principo taikymą;
…
Nediskriminavimo principas (4 punktas)
1. Pagal terminuotas sutartis dirbantiems darbuotojams negali būti taikomos mažiau 

palankios darbo sąlygos negu panašiems nuolatiniams darbuotojams vien dėl to, kad 
jie sudarė terminuotas darbo sutartis ar palaiko terminuotus darbo santykius, nebent 
ši nevienoda traktuotė yra objektyviai pagrįsta.

2. Tam tikrais atvejais taikomas pro rata temporis (proporcingo laiko) principas.
3. Valstybės narės, pasitarusios su socialiniais partneriais, ir (arba) socialiniai 

partneriai, atsižvelgdami į Bendrijos teisę ir nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis 
bei praktiką, nustato šio straipsnio taikymo priemones.

4. Pagal terminuotas darbo sutartis dirbančių darbuotojų ir nuolatinių darbuotojų 
kvalifikacija, vertinama atsižvelgiant į jų darbo stažą, yra vienoda, nebent tokios 
kvalifikacijos skirtumai yra objektyviai pagrįsti.

Darbo sąlygos nėra aiškiai apibrėžtos Bendrijos teisėje, nors Teisingumo Teismas išaiškino 
Del Cerro Alonso byloje C-307/05, kad terminas apima atlyginimą. 

Direktyva 1999/70/EB perkelta į Italijos teisę 2001 m. rugsėjo 6 d. Įstatymo galią turinčiu
dekretu Nr. 368 (su pakeitimais). Bendrojo susitarimo 4 straipsnyje nustatyta pareiga
užtikrinti vienodas darbo sąlygas pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams, 
jeigu nėra objektyvių priežasčių taikyti skirtingas sąlygas, perkelta į minėto dekreto 6 
straipsnį. Italijos dekreto 6 straipsnyje išvardyti atvejai, kada turėtų būti nustatytos vienodos 
sąlygos (nebent yra objektyvių priežasčių taikyti skirtingas sąlygas): atostogų, kalėdinių 
premijų arba „tryliktojo mėnesio atlyginimo“, išeitinių išmokų ir kitų išmokų, kurias įmonė 
moka panašiems darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotas darbo sutartis, atveju...“. 

Tačiau Italijoje nėra aiškių nuostatų dėl galimos teisės į atostogas dalyvauti lyginamųjų 
įdarbinimo tyrimų projekte arba teisės į mokymosi atostogas pasiruošti tokiems tyrimams, 
kurios būtų traktuojamos kaip „darbo sąlygos“. Komisijos nuomone, nėra pagrįstos priežasties 
neįtraukti jų į minėtą sąvoką. 

Todėl Komisija susisieks su Italijos valdžios institucijomis, siekdama išsiaiškinti, ar jos 
aiškina teisę į atostogas dalyvauti lyginamųjų įdarbinimo tyrimų projekte arba teisę į 
mokymosi atostogas pasiruošti tokiems tyrimams kaip „darbo sąlygas“ Direktyvos 
1999/70/EB dėl Bendrojo susitarimo 4 punkto 1 dalies atžvilgiu.“
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4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Po Komisijos pasiteiravimo Italijos valdžios institucijos informavo Komisiją apie tai, kad: 

 2001 m. rugsėjo 6 d. Įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 368 6 straipsnyje dėl
terminuotų darbo santykių patvirtinamas nediskriminavimo principo taikymas 
nuolatiniams darbuotojams ir terminuotas darbo sutartis sudariusiems darbuotojams, 
kaip nustatyta Bendrojo susitarimo 4 punkte;

 nediskriminavimo principo laikymasis iš darbdavių pusės užtikrinamas 
administracinių nuobaudų, kurios nustatytos Įstatymo galią turinčio dekreto 
Nr. 368/2001 12 straipsnyje, skyrimu, taip iš esmės užtikrinant pagrindinio principo, 
nustatyto Bendrojo susitarimo 4 punkte, taikymą; 

 taisyklės, reglamentuojančios nuolatinio darbo sutartis, yra taikomos terminuotoms 
darbo sutartims tiek, kiek jos yra suderinamos su šiomis sutartimis; darbuotojai, 
dirbantys pagal terminuotas sutartis, turi teisę, visų pirma, į visas išmokas, kurias 
įmonė skiria nuolatiniams darbuotojams, proporcingai darbo laikotarpiams, jeigu tai 
nėra nesuderinama su terminuotos sutarties pobūdžiu; 

 dėl terminuotas darbo sutartis sudariusių darbuotojų teisės gauti mokymosi atostogas
Italijos valdžios institucijos pažymi, jog Įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 368/2001 
7 straipsnyje nustatyta, kad „nacionalinėse kolektyvinėse darbo sutartyse gali būti 
nustatytos procedūros ir priemonės, kuriomis siekiama palengvinti pagal terminuotas 
darbo sutartis dirbančių darbuotojų galimybes gauti tinkamą mokymą, kad jie galėtų 
įgyti daugiau kvalifikacijos, tęsti karjerą ir tobulinti profesinį mobilumą.“

Išvados

Išnagrinėjusi Italijos valdžios institucijų atsakymą, Komisija daro išvadą, kad Italijos teisės 
aktuose (tiksliau, 2001 m. rugsėjo 6 d. Įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 368 6 straipsnyje)
reikalaujama, kad darbdavys sudarytų galimybę darbuotojui, dirbančiam pagal terminuotą 
darbo sutartį, pasinaudoti teise į atostogas dalyvauti lyginamųjų įdarbinimo tyrimų projekte 
arba teise į mokymosi atostogas pasiruošti tokiems tyrimams pro rata pagrindu, jeigu tokia 
galimybė suteikiama panašiam nuolatiniam darbuotojui ir ji nėra nesuderinama su terminuota 
darbo sutartimi.

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą informaciją, peticijos pateikėjas turėtų pateikti savo bylą 
atitinkamoms nacionalinės valdžios institucijoms, jeigu mano, kad Italijos teisės aktas nebuvo 
tinkamai taikomas arba jeigu darbdavio veiksmai prieštarauja nacionaliniams teisės aktams.“


