
CM\814285BG.doc PE392.215/rev II

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0805/2206, внесена от A. Rosa Montilla Diaz и Juan A. Gavira 
Menédez, с испанско гражданство, относно предполагаема 
дискриминация в испанския публичен сектор

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от дискриминация спрямо служителите на 
временен трудов договор, по отношение на които правилата за трудов стаж, валидни за 
служителите на постоянен трудов договор, не се прилагат. Той съответно търси 
законодателен акт подобен на Директива 1999/70/ЕО, с който да се сложи край на 
дискриминацията спрямо служители на срочен трудов договор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 юли 2007 г.

Вносителите на петицията заявяват, че само служителите на постоянен трудов договор, 
но не и работниците на временен трудов договор в испанския публичен сектор 
(правителството, автономните общности и градските съвети) получават специален 
бонус за всеки тригодишен период, изработен при същия работодател („trienio”).

Вносителите заявяват, че те считат тази практика за дискриминационна и в нарушение 
на клауза 4 от рамковото споразумение, приложено към 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 участие 
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(CEEP)1, както и на съответните сходни разпоредби в испанското законодателство.

Клауза 4 от рамковото споразумение, приложено към Директива 1999/70/ЕО установява 
принципа за недискриминация между работниците на срочни трудови договори и 
работниците на постоянни трудови договори за сравнение, по отношение на условията 
за наемане на работа, както следва:

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 прилагане на настоящата клауза се определят от държавите-
членки след консултация със 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.

Понятието „работник на постоянен трудов договор за сравнение“ е дефинирано в 
клауза 3.2 от рамковото споразумение, като се посочва, че то се отнася за „работник с 
трудов договор или правоотношение с неопределена продължителност, в същото 
ведомство, ангажиран със същата или подобна работа/занятие, като се отдава 
дължимото внимание на квалификациите/уменията”.

Съгласно клауза 2.1 от рамковото споразумение то се прилага за работници на срочни 
трудови договори, които имат трудов договор или трудово правоотношение 
определени от закон, колективен трудов договор или практика във всяка държава-
членка.

Испания е въвела в националното си законодателство Директива 1999/70/ЕО, наред с 
другото, чрез изменения на Закона за работниците (Estatuto de los Trabajadores, ET) 
посредством Кралски законодателни укази 5/2001 и 12/2001. Член 15.6 от Закона за 
работниците признава принципа за недискриминация на работници на срочни трудови 
договори и работници на постоянни трудови договори. Според съдебната практика 
достатъчно обосновани обективни причини могат да поставят под въпрос 
приложението на този принцип. Както е отбелязано в петицията, този принцип е 
заложен и в колективните трудови договори в тази област.

Комисията, след разглеждане на мерките за въвеждане на директивата в националното 
законодателство на Испания, не намери причина за започване на производство за 
                                               
1 ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43.
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нарушение срещу Испания във връзка с въвеждането в националното законодателство 
на клауза 4 от рамковото споразумение, приложено към Директива 1999/70/ЕО. Тази 
петиция не добавя нови елементи, които биха променили тази оценка. За да защитят 
правата си в съответствие с директивата и националните разпоредби, вносителите на
петицията следва да започнат производство на национално ниво.

Друг въпрос е как следва да се тълкува правото на Общността в тази област, както и 
съответните национални разпоредби в ситуация като описаната в петицията. Във връзка 
с тълкуването на правото на Общността следва да се отбележи, че испанският съд е 
отправил до Съда на Европейските общности искане за преюдициално заключение по 
въпроси, отнасящи се до сходни проблеми, свързани с предполагаема дискриминация 
спрямо работници на временен трудов договор в испанския публичен сектор по 
отношение на правото на бонус за три изработени години и понастоящем предстои 
разглеждането на делото в Съда (дело C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso v. Osakidetza 
(Servicio Vasco del Salud)). Становището по това дело на генералния адвокат Poiares 
Maduro бе предоставено на 10 януари 2007 г., но Съдът на Европейските общности още 
не е дал своето заключение.

Заключение

Комисията, след като разгледа мерките за въвеждане на директивата в националното 
законодателство на Испания, не намери причина за започване на производство за 
нарушение срещу Испания във връзка с въвеждането в националното законодателство 
на клауза 4 от рамковото споразумение, приложено към Директива 1999/70/ЕО. Тази 
петиция не добавя нови елементи, които биха променили тази оценка. За да защитят 
правата си в съответствие с директивата и националните разпоредби, вносителите на 
петицията следва да започнат производство на национално ниво.

По отношение на тълкуването на Директива 1999/70/ЕО в ситуация като описаната в 
петицията, Комисията ще уведоми Комисията по петиции относно изхода по дело C-
307/05, когато Съдът на Европейските общности даде своето преюдициално 
заключение.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 7 март 2008 г.

В съобщението си до комисията по петициите от 9 юли 2007 г., Комисията е поела 
задължение да информира комисията по петициите относно изхода от дело C-307/05 (г-
жа Del Cerro Alonso vs Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)). Съдът се е произнесъл с 
решение на 13 септември 2007 г.

Клауза 4, параграф 1 от приложението към Директива 1999/70/ ЕО от 28 юни 1999 г.
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 участие 
(CEEP)(„Рамково споразумение за срочната работа“) уточнява, че „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 
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различното третиране не е оправдано от обективни причини“. Понятието „работник на 
постоянен трудов договор за сравнение“ е дефинирано в клауза 3, параграф 2 от 
Рамковото споразумение, който уточнява, че става въпрос за „работник с трудов 
договор или правоотношение с неопределена продължителност, в същото ведомство, 
ангажиран със същата или подобна работа/занятие, като се отдава дължимото внимание 
на квалификациите/уменията”.  

Отправено е преюдициално запитване до Съда на Европейските общности относно 
тълкуването на клауза 4, параграф 1 от Рамковото споразумение. Главното 
производство засяга искане от страна на г-жа Del Cerro Alonso до нейния работодател 
от публичния сектор, относно преминаването й от срочен на постоянен трудов договор, 
за заплащането на допълнителни възнаграждения за три години прослужено време, 
чието плащане се полага в годината, предхождаща нейното титуляризиране. 

Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián (Социален съд № 1 Сан Себастиян) (Испания) 
е отправил до Съда следните преюдициални въпроси:

1.      Когато Директива 1999/70/ЕО предвижда, че работниците на срочни трудови 
договори не се третират по по-неблагоприятен начин от работниците на 
постоянен трудов договор, това отнася ли се и до икономическите условия?

Ако отговорът е утвърдителен:

2.      Обстоятелството, че член 44 от Закон № 55/2003 […] предвижда, че не е 
възможно да се получава финансовата добавка за прослуженото време, 
която се отпуска на работниците на постоянен трудов договор, представлява 
ли достатъчна обективна причина?

3.      Споразуменията, сключени между синдикалните представители на 
персонала и администрацията, представляват ли достатъчни обективни 
причини, за да не се предоставя на работниците на срочни трудови договори 
добавката за прослуженото време?

Съдът е постановил, че понятието „условия за наемане на работа“, посочено в клауза 4, 
параграф 1 от Рамковото споразумение за срочната работа трябва да се тълкува в 
смисъл, че може да служи за основание за предявяването на претенция като посочената 
в главното производство, свързана с отпускането на работник на срочен трудов договор 
на допълнителното възнаграждение за прослужено време, на което съгласно 
националната правна уредба имат право само работниците на постоянен трудов 
договор.

В допълнение, той е постановил, че клауза 4, параграф 1 от Рамковото споразумение 
трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска въвеждането на разлика в третирането 
между работниците на срочен трудов договор и работниците на постоянен трудов 
договор, която се обосновава единствено с обстоятелството, че тя е предвидена в 
законова или подзаконова разпоредба на държава-членка или в колективен трудов 
договор, сключен между синдикалните представители на персонала и съответния 
работодател. 
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Съдът е решил, че „условия за наемане на работа“ трябва да се тълкуват като 
обхващащи заплащане, което включва както заплата, така и други възнаграждения. В 
допълнение, Съдът е постановил, че разликите в третирането между работниците на 
срочен договор и тези на постоянен не са обосновани само на основание, че са 
предвидени в националното законодателство или колективни споразумения.

Заключение

В контекста на посоченото по-горе решение, Комисията възнамерява да се свърже с 
испанските национални органи, за да се осведоми как възнамеряват да се съобразят с 
това решение. С други думи, Комисията ще отправи запитване до испанските органи 
как възнамеряват да прекратят установената от Съда дискриминация.  

Независимо от това, за да защитят своите права съгласно директивата и националните 
норми, вносителите биха могли да заведат дело на национално ниво.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Комисията пое ангажимент да се свърже с испанските органи, за да се осведоми как са
се съобразили с решението на Съда на Европейските общности по дело C-307/05 (г-жа
Del Cerro Alonso срещу Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)), което постановява, че 
„условия за наемане на работа“ трябва да се тълкуват като обхващащи заплащане, 
което включва както заплата, така и други възнаграждения. В допълнение, Съдът 
потвърждава действащата юриспруденция, според която разлики в третирането между 
работниците на срочен трудов договор и работниците на постоянен трудов договор не 
се обосновават единствено въз основа на това, че са предвидени в националното 
законодателство или в колективни трудови договори.

Испанските органи информираха Европейската комисия, че член 25 от Estatuto Basico 
del Empleado Publico (Основни разпоредби свързани с държавните служители; Закон
7/2007 от 12 април, Boletin Oficial del Estado № 89 от 13 април 2007 г.) изменя 
правилата, които са били в сила преди това по отношение на държавните служители на 
срочен трудов договор и от сега нататък изрично признава правото на тези служители 
да получават пълно основно заплащане, включително допълнителни възнаграждения за 
три години прослужено време, считано от датата на влизане в сила на закона (13 май
2007 г.).


