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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.4.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0805/2006 dėl tariamos diskriminacijos Ispanijos valstybės 
tarnyboje, kurią pateikė Ispanijos piliečiai A. Rosa Montilla Diaz ir 
Juan A. Gavira Menédez

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl laikinųjų (neįsisteigusių) valstybės tarnautojų, kuriems 
netaikomos įsisteigusiems darbuotojams taikomos taisyklės dėl darbo stažo, diskriminacijos. 
Taigi jis siekia, kad būtų priimti teisės aktai, tokie kaip Direktyva 1999/70/EB, kuriais būtų 
siekiama nutraukti pagal terminuotas darbo sutartis dirbančių darbuotojų diskriminaciją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. liepos 9 d.

„Peticijos pateikėjai teigia, kad tik nuolatiniai Ispanijos valstybės sektoriaus pareigūnai, bet ne 
laikinieji (centrinės valdžios, autonominių bendruomenių ir miestų tarybų) darbuotojai gauna 
specialius priedus už kiekvieną trejų metų laikotarpį, kuriuo darbuotojas dirbo tam pačiam 
darbdaviui („trienio“).

Peticijos pateikėjai teigia manantys, kad tokia tvarka yra diskriminacinė ir kad tai pažeidžia 
prie Direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos 
pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja 
valstybė, centro (CEEP)1 bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis pridėto 

                                               
1 OL L 175, 1999 7 10, p. 43.
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Bendrojo susitarimo 4 punkto nuostatas ir panašias atitinkamas Ispanijos teisės aktuose 
nustatytas taisykles.

Prie Direktyvos 1999/70/EB pridėto Bendrojo susitarimo 4 punkte išdėstytas 
nediskriminavimo principas, pagal kurį pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems 
darbuotojams negali būti taikomos mažiau palankios darbo sąlygos, negu panašiems 
nuolatiniams darbuotojams. Minėtame punkte nustatyta:

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, 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, atsižvelgdamos 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.

Sąvoka „panašus nuolatinis darbuotojas“ apibrėžta Bendrojo susitarimo 3 punkto 
2 papunktyje, kuriame nurodoma, kad „tai toje pačioje įmonėje dirbantis darbuotojas, kuris 
sudarė neterminuotą darbo sutartį arba palaiko neterminuotus darbo santykius ir atlieka tą patį 
ar panašų darbą (profesines pareigas), tinkamai atsižvelgiant į jo kvalifikaciją ar įgūdžius.“

Remiantis Bendrojo susitarimo 2 punkto 1 papunkčiu, minėta sąvoka taikytina darbuotojams, 
kurie sudarė terminuotą darbo sutartį arba palaiko neterminuotus darbo santykius, nustatytus 
teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir atskirų valstybių narių praktikoje.

Ispanija Direktyvą 1999/70/EB, inter alia, perkėlė padarydama Darbuotojų statuto („Estatuto 
de los Trabajadores, ET“) pakeitimus, išleisdama Karaliaus įstatyminius dekretus Nr. 5/2001 
ir 12/2001. Darbuotojų statuto 15 straipsnio 6 punkte bendrais bruožais pripažįstamas pagal 
terminuotas darbo sutartis dirbančių darbuotojų nediskriminavimo nuolatinių darbuotojų 
atžvilgiu principas. Remiantis teismų praktika, dėl pakankamai pagrindžiamų objektyvių 
priežasčių šio principo taikymas gali būti ginčijamas. Kaip nurodyta minėtoje peticijoje, tai 
paprastai taikytina ir šios srities kolektyvinėms sutartims.

Komisija, išnagrinėjusi Ispanijos pasirinktas priemones minėtos direktyvos nuostatoms 
perkelti, neaptiko jokių priežasčių, dėl kurių prieš Ispaniją reikėtų pradėti pažeidimo dėl prie 
Direktyvos 1999/70/EB pridėto Bendrojo susitarimo 4 punkto nuostatų perkėlimo į Ispanijos 
teisės aktus nagrinėjimo procedūrą. Šioje peticijoje nenurodomi jokie nauji veiksniai, kurie 
pakeistų tokį vertinimą. Norėdami apginti minėtoje direktyvoje ir nacionalinėse taisyklėse 
nustatytas savo teises, peticijos pateikėjai turėtų prašyti iškelti bylą nacionaliniu lygmeniu.

Kitas klausimas yra tai, kaip susidarius tokiai padėčiai, kuri išdėstyta peticijoje, reikėtų 
aiškinti Bendrijos teisę ir atitinkamas nacionalines taisykles. Kalbant apie Bendrijos teisės 
aiškinimą, reikėtų pažymėti, kad Ispanijos teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo 
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Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą ir atsakyti į klausimus, susijusius su panašia 
problema dėl tariamos laikinųjų darbuotojų diskriminacijos Ispanijos valstybės sektoriuje, kai 
ribojama darbuotojų teisė gauti piniginius priedus už trejų metų darbo stažą. Taip pat reikėtų 
pažymėti, kad ši byla šiuo metu nagrinėjama Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (byla C-
307/05 Yolanda Del Cerro Alonso prieš Osakidetza (Servicio Vasco del Salud). Generalinio 
advokato M. Poiares Maduro išvada minėtoje byloje paskelbta 2007 m. sausio 10 d., o 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas dar nepaskelbtas.

Išvados

Komisija, išnagrinėjusi Ispanijos pasirinktas priemones minėtos direktyvos nuostatoms 
perkelti, neaptiko jokių priežasčių, dėl kurių prieš Ispaniją reikėtų pradėti pažeidimo dėl prie 
Direktyvos 1999/70/EB pridėto Bendrojo susitarimo 4 punkto nuostatų perkėlimo į Ispanijos 
teisės aktus nagrinėjimo procedūrą. Šioje peticijoje nepateikiama jokių naujų veiksnių, kurie 
pakeistų tokį vertinimą. Norėdami apginti savo teises, nustatytas minėtoje direktyvoje ir 
nacionalinėse taisyklėse, peticijos pateikėjai turėtų prašyti iškelti bylą nacionaliniu lygmeniu.

Dėl Direktyvos 1999/70/EB aiškinimo peticijoje minėtu atveju, Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui priėmus sprendimą byloje C-307/05, Komisija apie bylos rezultatus 
informuos Peticijų komitetą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. kovo 7 d.

„Komisija 2007 m. liepos 9 d. pranešime Peticijų komitetui įsipareigojo minėtą komitetą 
informuoti apie priimtus sprendimus byloje C-307/05 (Del Cerro Alonso prieš Osakidetsa 
(Servicio Vasco de Salud). Teismas paskelbė savo sprendimą 2007 m. rugsėjo 13 d.

1999 m. birželio 28 d. Direktyvos 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 
sutartis (toliau – Bendrasis susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis) priedo 4 punkto 
1 papunktyje nurodyta, kad „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, nebent ši nevienoda traktuotė yra objektyviai 
pagrįsta.“ Sąvoka „panašus nuolatinis darbuotojas“ apibrėžta Bendrojo susitarimo 3 punkto 
2 papunktyje, kuriame nurodoma, kad „tai toje pačioje įmonėje dirbantis darbuotojas, kuris 
sudarė neterminuotą darbo sutartį arba palaiko neterminuotus darbo santykius ir atlieka tą patį 
ar panašų darbą (profesines pareigas), tinkamai atsižvelgiant į jo kvalifikaciją ar įgūdžius“.

Dėl Bendrojo susitarimo 4 punkto 1 papunkčio aiškinimo buvo kreiptasi į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Pagrindinė byla buvo susijusi 
su Del Cerro Alonso prašymu, adresuotu jos valstybės sektoriaus darbdaviui, jos nuolat 
pratęsinėtą terminuotą sutartį pakeitus nuolatine, išmokėti priedus už trejus išdirbtus metus, 
kurie jai priklausė vienus metus prieš pradedant dirbti nuolatine darbuotoja.

Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián (San Sebastiano Pirmasis socialinis teismas 
(Ispanijoje) kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą prašydamas priimti prejudicinį 
sprendimą šiais klausimais:
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„1.      Ar Direktyvos 1999/70/EB nuostata, kad pagal terminuotas sutartis dirbantiems 
darbuotojams negali būti taikomos mažiau palankios darbo sąlygos negu 
nuolatiniams darbuotojams, taikoma taip pat ir ekonominėms sąlygoms?

Jeigu atsakymas būtų teigiamas:

2.      Ar Įstatymo 55/2003 44 straipsnio nuostata, pagal kurią neįmanoma gauti 
piniginio priedo už darbo stažą, skiriamo nuolatiniams statutiniams darbuotojams, 
yra pakankama objektyvi priežastis?

3. Ar susitarimai, sudaryti darbuotojų profesinių sąjungų ir administracijos, yra 
pakankama objektyvi priežastis neskirti priedo už darbo stažą laikiniesiems 
statutiniams darbuotojams?“

Teisingumo Teismas nusprendė, kad Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 
4 punkto 1 papunktyje minimą sąvoką „įdarbinimo sąlygos“ reikia aiškinti taip, kad minėtos 
sąlygos gali būti ieškinio, tokio kaip minėta pagrindinė byla, kurioje siekiama, kad pagal 
terminuotą sutartį dirbančiai darbuotojai būtų suteikta išmoka už darbo stažą, kuri pagal 
nacionalinę teisę gali būti skiriama tik nuolatiniams darbuotojams, pagrindu.

Be to, Teisingumo Teismas nusprendė, kad Bendrojo susitarimo 4 punkto 1 papunktis turi 
būti aiškinamas kaip neleidžiantis taikyti skirtingo požiūrio į pagal terminuotą ir neterminuotą 
darbo sutartį dirbančius darbuotojus ir tai grįsti tik tuo, kad tokia galimybė numatyta valstybės 
narės įstatymo ar kito teisės akto nuostatoje arba profesinių sąjungų ir darbdavio sudarytoje 
kolektyvinėje sutartyje.

Teisingumo Teismas nusprendė, kad „įdarbinimo sąlygos“ turėtų būti aiškinamos kaip 
apimančios darbo užmokestį, į kurį įeina atlyginimas ir kitoks darbo užmokestis. Be to, 
Teisingumo Teismas nusprendė, kad skirtingas požiūris į pagal terminuotą ir neterminuotą 
darbo sutartį dirbančius darbuotojus negali būti pateisinamas tuo, kad tokia galimybė yra 
numatyta nacionalinėje teisėje arba kolektyvinėse sutartyse.

Išvados

Remdamasi pirmiau minėta teismo nutartimi, Komisija susisieks su Ispanijos nacionalinėmis 
valdžios institucijomis ir pasiteiraus, kaip jos ketina įgyvendinti minėtą teismo nutartį. Kitaip 
tariant, Komisija pasiteiraus Ispanijos valdžios institucijų apie tai, kaip šios ketina nutraukti 
diskriminaciją, kurią nustatė Teisingumo Teismas.

Tačiau norėdami apginti minėtoje direktyvoje ir nacionalinėse taisyklėse nustatytas savo 
teises, peticijos pateikėjai galėtų prašyti pradėti tyrimą nacionaliniu lygmeniu.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Komisija įsipareigojo susisiekti su Ispanijos valdžios institucijomis ir pasiteirauti, kaip šios 
vykdė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nutartį byloje C-307/05 (Del Cerro Alonso 
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prieš Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud), kuris nusprendė, kad „įdarbinimo sąlygos“ turėtų 
būti aiškinamos kaip apimančios darbo užmokestį, į kurį įeina atlyginimas ir kitoks darbo 
užmokestis. Be to, Teisingumo Teismas taip pat patvirtino esamą jurisprudenciją, kad 
skirtingas požiūris į pagal terminuotą darbo sutartį dirbančius ir nuolatinius darbuotojus negali 
būti pateisinamas vien tuo, kad tokia galimybė yra numatyta nacionalinėje teisėje arba 
kolektyvinėse sutartyse.

Ispanijos valdžios institucijos informavo Europos Komisiją, kad Estatuto Basico del 
Empleado Publico (Pagrindinių taisyklių dėl valstybės sektoriaus darbuotojų, nustatytų 
2007 m. balandžio 12 d. įstatyme Nr. 7/2007, kuris paskelbtas 2007 m. balandžio 13 d. 
Boletin Oficial del Estado Nr. 89) 25 straipsniu buvo pakeistos anksčiau galiojusios taisyklės 
dėl laikinųjų valstybės tarnautojų terminuotų sutarčių ir nuo minėto paskelbimo aiškiai 
pripažįstama laikinųjų pareigūnų teisė gauti visą bazinį atlyginimą (su priedais už kiekvienus 
išdirbtus trejus metus) už laikinųjų valstybės tarnautojų paslaugas, suteiktas po šio įstatymo 
įsigaliojimo dienos (2007 m. gegužės 13 d.).“


