
CM\814285PL.doc PE392.215v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

22.4.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0805/2006, którą złożyli A. Rosa Montilla Diaz i Juan A. Gavira 
Menédez (Hiszpania) w sprawie rzekomej dyskryminacji w hiszpańskiej 
służbie cywilnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłaszają skargę dotyczącą dyskryminacji tymczasowych 
(niezatrudnionych na czas nieokreślony) urzędników służby cywilnej, do których nie odnoszą 
się ustalenia dotyczące stażu pracy stosowane wobec urzędników zatrudnionych na czas 
nieokreślony. W związku z powyższym zwracają się o wprowadzenie przepisów zbliżonych 
do dyrektywy 1999/70/WE mających na celu położenie kresu dyskryminacji pracowników 
zatrudnionych na czas określony.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 lipca 2007 r.

Składający petycję twierdzą, że w hiszpańskim sektorze publicznym (Rząd Centralny, Rady 
Wspólnot Autonomicznych i Miast) specjalna premia za każde trzy lata przepracowane u tego 
samego pracodawcy („trienio”) przysługuje jedynie urzędnikom, a nie pracownikom 
tymczasowym.

Składający petycję twierdzą, że praktyka ta nosi znamiona dyskryminacji i stanowi naruszenie 
klauzuli 4 porozumienia ramowego załączonego do dyrektywy 1999/70/WE dotyczącej 
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Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP 
oraz ETUC1 oraz analogicznych przepisów hiszpańskiego porządku prawnego.

Klauzula 4 porozumienia ramowego załączonego do dyrektywy 1999/70/WE określa zasadę 
niedyskryminacji pracowników zatrudnionych na czas określony i porównywalnych 
pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w odniesieniu do warunków zatrudnienia
i stanowi, że:

1. Jeżeli chodzi o warunki pracy, pracownicy zatrudnieni na czas określony nie będą 
traktowani w sposób mniej korzystny niż porównywalni pracownicy zatrudnieni na czas 
nieokreślony, jedynie z tego powodu, że pracują na czas określony, chyba że zróżnicowane 
traktowanie uzasadnione jest powodami o charakterze obiektywnym.

2. O ile jest to właściwe, zastosowanie ma zasada pro rata temporis.

3. Warunki stosowania niniejszej klauzuli określone zostaną przez państwa członkowskie, po 
konsultacji z partnerami społecznymi, i/lub przez partnerów społecznych, z uwzględnieniem 
regulacji wspólnotowych oraz ustawodawstwa krajowego, układów zbiorowych i praktyki.

4. Kryteria w zakresie długości okresu zatrudnienia, dotyczące szczególnych warunków 
zatrudnienia, będą takie same w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na czas 
określony, jak w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na czas, nieokreślony, chyba że 
zróżnicowanie kryteriów w zakresie długości okresu zatrudnienia uzasadnione jest powodami
o charakterze obiektywnym.

Koncepcja „porównywalnych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony” została 
określona w klauzuli 3 ust. 2 porozumienia ramowego, która stanowi, że dotyczy ona 
„pracownika, który zawarł umowę o pracę lub stosunek pracy na czas nieokreślony w tym 
samym zakładzie i mającego pracę/zawód taki sam lub podobny, uwzględniając 
kwalifikacje/umiejętności”.

Zgodnie z klauzulą 2 ust. 1 porozumienia ramowego ma ono zastosowanie do pracowników 
zatrudnionych na czas określony, na podstawie umowy lub w ramach stosunku pracy 
określonego przez ustawodawstwo, układy zbiorowe lub praktykę obowiązującą w każdym
z państw członkowskich.

Hiszpania dokonała transpozycji dyrektywy 1999/70/WE m.in. w drodze zmian w statucie 
pracowników (Estatuto de los Trabajadores, ET) wprowadzonych dekretami królewskimi 
5/2001 i 12/2001. Art. 15.6 ET uznaje w ogólnym ujęciu zasadę niedyskryminacji 
pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i pracowników zatrudnionych na czas 
określony. Zgodnie z orzecznictwem powody o charakterze obiektywnym mogą uzasadnić 
podważenie tej zasady. Jak zaznaczono w petycji, jest to również powszechne w przypadku 
układów zbiorowych w tej dziedzinie.

                                               
1 Dz..U. L 175 z 10.7.1999, s. 43.
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Po zbadaniu środków transpozycji dyrektywy w Hiszpanii Komisja nie dopatrzyła się 
powodów, aby wszcząć wobec Hiszpanii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w odniesieniu do transpozycji klauzuli 4 porozumienia ramowego 
załączonego do dyrektywy 1999/70/WE. Petycja nie zawiera żadnych nowych elementów, 
które powodowałyby zmianę tej oceny. Aby dochodzić swoich praw zgodnie z dyrektywą
i przepisami krajowymi, składający petycję powinni wszcząć postępowanie na szczeblu 
krajowym.

Kolejną kwestią jest to, jak należy interpretować prawo wspólnotowe w tej dziedzinie
i odpowiednie przepisy krajowe w sytuacji takiej, jak ta opisana w petycji. W odniesieniu do 
interpretacji prawa wspólnotowego należy zaznaczyć, że hiszpański sąd zwrócił się do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym w kwestiach dotyczących podobnej sprawy dotyczącej rzekomej 
dyskryminacji  pracowników tymczasowych w sektorze publicznym w Hiszpanii
w odniesieniu do uprawnień do premii za trzy lata pracy; sprawa ta czeka na rozstrzygnięcie 
przed Trybunałem (sprawa C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso przeciwko Osakidetza 
(Servicio Vasco del Salud)). Opinię rzecznika generalnego Poiaresa Maduro w tej sprawie 
przekazano w dniu 10 stycznia 2007 r., ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie wydał 
jeszcze orzeczenia.

Wnioski

Po zbadaniu środków transpozycji dyrektywy w Hiszpanii Komisja nie dopatrzyła się 
powodów, aby wszcząć wobec Hiszpanii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w odniesieniu do transpozycji klauzuli 4 porozumienia ramowego 
załączonego do dyrektywy 1999/70/WE. Petycja nie zawiera żadnych nowych elementów, 
które powodowałyby zmianę tej oceny. Aby dochodzić swoich praw zgodnie z dyrektywą
i przepisami krajowymi, składający petycję powinni wszcząć postępowanie na szczeblu 
krajowym.

Co się tyczy interpretacji dyrektywy 1999/70/WE w sytuacji takiej, jak ta opisana w petycji, 
Komisja poinformuje Komisję Petycji o wyniku sprawy C-307/05 kiedy Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości wyda orzeczenie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

W swoim komunikacie do Komisji Petycji z dnia 9 lipca 2007 r. Komisja Europejska 
poinformowała Komisję Petycji o wyniku sprawy C-307/05 (Yolanda Del Cerro Alonso 
przeciwko Osakidetza (Servicio Vasco de Salud)). Trybunał wydał orzeczenie dnia 
13 września 2007 r.

Klauzula 4 ust. 1 załącznika do dyrektywy 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej 
Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską 
Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum 
Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych 
(ETUC) („porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony”) określa, że „Jeżeli 
chodzi o warunki pracy, pracownicy zatrudnieni na czas określony nie będą traktowani
w sposób mniej korzystny niż porównywalni pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, 
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jedynie z tego powodu, że pracują na czas określony, chyba że zróżnicowane traktowanie 
uzasadnione jest powodami o charakterze obiektywnym”. Koncepcja „porównywalnych 
pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony” została określona w klauzuli 
3 ust. 2 porozumienia ramowego, która stanowi, że dotyczy ona „pracownika, który zawarł 
umowę o pracę lub stosunek pracy na czas nieokreślony w tym samym zakładzie i mającego 
pracę/zawód taki sam lub podobny, uwzględniając kwalifikacje/umiejętności”.

Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zwrócono się z wnioskiem o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego interpretacji klauzuli 4 ust. 1 porozumienia 
ramowego. Główne postępowanie dotyczyło wniosku skierowanego do pracodawcy z sektora 
publicznego przez Yolandę Del Cerro Alonso, która domagała się, aby po przekształceniu 
kolejnych umów na czas określony w umowę na czas nieokreślony wypłacono jej dodatek 
trzyletni za rok, który poprzedzał zatrudnienie jej na czas nieokreślony. 

Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián (Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 1 w San 
Sebastian, Hiszpania) zwrócił się do Trybunału o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym w związku z następującymi pytaniami:

1. W zakresie, w jakim dyrektywa 1999/70/WE stanowi, że pracownicy zatrudnieni
na czas określony nie będą traktowani w sposób mniej korzystny niż 
porównywalni pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, czy dotyczy to 
również warunków ekonomicznych?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej:

2 Czy wystarczającym powodem o charakterze obiektywnym nieprzyznania 
dodatku za staż pracy, przysługującego pracownikom zatrudnionym na czas 
nieokreślony, jest okoliczność, że niemożność jego uzyskania wprowadza art. 44 
ustawy nr 55/2003?

3. Czy porozumienia zawarte pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych 
pracowników a administracją stanowią wystarczające powody o charakterze 
obiektywnym, aby pracownikom zatrudnionym na czas określony nie przyznawać 
dodatku za staż pracy?

Trybunał orzekł, iż wykładni pojęcia „warunki pracy”, zawartego w klauzuli 
4 ust. 1 porozumienia ramowego, należy dokonać w ten sposób, że może ona stanowić 
podstawę roszczenia takiego jak to w postępowaniu przed sądem krajowym, zmierzającego 
do przyznania pracownikowi zatrudnionemu na czas określony dodatku za staż pracy 
zarezerwowanego w prawie krajowym dla samych tylko pracowników zatrudnionych na czas 
nieokreślony.

Ponadto Trybunał orzekł, że wykładni klauzuli 4 ust. 1 porozumienia ramowego należy 
dokonać w ten sposób, że sprzeciwia się ona wprowadzeniu odmiennego traktowania 
pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników zatrudnionych na czas 
nieokreślony, które uzasadnione miałoby być tylko tym, iż wprowadza je przepis ustawowy 
bądź wykonawczy państwa członkowskiego albo porozumienie zbiorowe zawarte między 
związkami zawodowymi reprezentującymi personel i danym pracodawcą. 
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Trybunał orzekł, że „warunki pracy” należy interpretować jako obejmujące płacę, 
oznaczającą zarówno pensję, jak i inne wynagrodzenie. Ponadto Trybunał orzekł, że różnice
w traktowaniu pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników zatrudnionych 
na czas nieokreślony nie mogą zostać uzasadnione wyłącznie tym, że wprowadza je prawo 
krajowe lub porozumienia zbiorowe.

Wnioski

W świetle przytoczonego wyżej orzeczenia Komisja Europejska skontaktuje się
z hiszpańskimi organami krajowymi z zapytaniem, w jaki sposób zamierzają one dostosować 
się do tego orzeczenia. Innymi słowy Komisja Europejska zapyta hiszpańskie władze, w jaki 
sposób zamierzają położyć kres dyskryminacji, której dopatrzył się Trybunał. 

Niemniej jednak, aby dochodzić swych praw ustanowionych w dyrektywie i przepisach 
krajowych, osoby składające petycję mogą wszcząć postępowanie na szczeblu krajowym.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Komisja skontaktowała się z hiszpańskimi władzami w celu uzyskania informacji, w jaki 
sposób dostosowały się one do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
C-307/05 (Yolanda Del Cerro Alonso przeciwko Osakidetza (Servicio Vasco de Salud)), który 
orzekł, że należy interpretować „warunki zatrudnienia” jako zarobki, które obejmują pensje
i inne wynagrodzenia. Ponadto Trybunał potwierdził istniejące orzecznictwo, zgodnie
z którym różnice w traktowaniu pracowników zatrudnionych na czas określony
i pracowników stałych nie są uzasadnione jedynie na podstawie tego, że przewidziano je
w prawie krajowym lub układach zbiorowych.

Władze hiszpańskie poinformowały Komisję Europejską, że art. 25 Estatuto Basico del 
Empleado Publico (Podstawowe rozporządzenia odnoszące się do urzędników publicznych; 
ustawa 7/2007 z dnia 12 kwietnia, Boletin Oficial del Estado nr 89 z dnia 13 kwietnia 2007 r.)
zmienił uprzednio obowiązujące przepisy dotyczące okresowych pracowników służby 
cywilnej zatrudnionych na czas określony i odtąd zdecydowanie uznaje prawo urzędników 
okresowych do otrzymywania pełnego wynagrodzenia podstawowego, w tym również 
podwyżki co 3 lata, za usługi świadczone okresowym pracownikom służby cywilnej od dnia 
wejścia w życie ustawy (13 maja 2007 r.).


