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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia 0805/2006, adresată de A. Rosa Montilla Diaz şi Juan A. Gavira 
Menédez, de cetăţenie spaniolă, privind o presupusă discriminare în serviciul 
public spaniol

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă o discriminare împotriva funcţionarilor publici interimari (netitulari), 
cărora nu li se aplică regulile de vechime ale personalului titular. În consecinţă, acesta susţine 
o legislaţie similară Directivei 1999/70/CE pentru eliminarea discriminării împotriva 
personalului angajat pe durată determinată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 09 iulie 2007

Petiţionarii declară că doar funcţionarii permanenţi şi nu şi lucrătorii temporari din sectorul 
public spaniol (Guvernul Central, Comunităţile Autonome şi Consiliile Municipale) primesc 
un bonus special la fiecare trei ani de muncă pentru acelaşi angajator („trienio”).

Petiţionarii afirmă că ei consideră această practică discriminatorie şi în neconcordanţă cu 
clauza 4 din acordul-cadru anexat la Directiva 1999/70/CE privind acordul-cadru privind 
munca pe perioadă determinată încheiat între ETUC, UNICE şi CEEP1, precum şi cu 
reglementările corespondente similare din legislaţia spaniolă.

                                               
1 JO L 175, 10.7.1999, p. 43.
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Clauza 4 din acordul-cadru anexat la Directiva 1999/70/CE prevede principiul nediscriminării 
între lucrătorii angajaţi pe perioadă determinată şi lucrătorii permanenţi similari în ceea ce 
priveşte condiţiile de lucru şi stipulează:

1. Cu privire la condiţiile de lucru, lucrătorii angajaţi pe perioadă determinată nu vor fi trataţi 
discriminatoriu faţă de lucrătorii similari angajaţi pe perioadă nedeterminată doar pentru că 
aceştia au un contract pe perioadă determinată, cu excepţia cazului în care un tratament diferit 
este justificat de raţiuni obiective.

2. Acolo unde este cazul, se aplică principiul pro rata temporis.

3. Normele de aplicare a acestei clauze vor fi definite de către statele membre după 
consultarea cu partenerii sociali, având în vedere legislaţia comunitară şi cea naţională, 
acordurile colective şi practica.

4. Calificările din perioada de serviciu privitoare la anumite condiţii speciale de muncă vor fi 
aceleaşi pentru lucrătorii angajaţi pe perioadă determinată şi pentru cei angajaţi pe perioadă 
nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care diferite calificări determinate de durata perioadei 
de serviciu sunt justificate de raţiuni obiective.

Conceptul de „lucrător similar angajat pe perioadă nedeterminată” este definit în clauza 3.2 a 
acordului-cadru, care prevede că acesta se referă la „un lucrător cu un contract de muncă sau 
cu un acord de colaborare pe durată nedeterminată, în cadrul aceleiaşi instituţii, angajat într-o 
funcţie/poziţie similară, remuneraţiile cuvenite fiind acordate conform 
calificărilor/competenţelor”.

Conform clauzei 2.1 din acordul-cadru, aceasta se aplică lucrătorilor angajaţi pe perioadă 
determinată care au un contract de muncă sau un acord de colaborare astfel cum este prevăzut 
în legislaţia, acordurile colective sau practica fiecărui stat membru.

Spania a transpus Directiva 1999/70/CE prin amendamente inter alia la Statutul Lucrătorilor 
(Estatuto de los Trabajadores, ET) prin decretele legislative regale 5/2001 şi 12/2001. 
Articolul 15 alineatul (6) ET recunoaşte în termeni generali principiul nediscriminării dintre 
lucrătorii angajaţi pe perioadă determinată şi cei angajaţi pe perioadă nedeterminată. Conform 
jurisprudenţei, raţiunile obiective suficient justificate pot contesta aplicarea acestui principiu. 
Astfel cum este indicat în petiţie, acest lucru se întâmplă şi cu acordurile colective din acest 
domeniu

Comisia, în urma examinării măsurilor de transpunere a directivei în Spania, nu a găsit motive 
pentru a iniţia proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Spaniei în ceea ce 
priveşte transpunerea clauzei 4 din acordul-cadru anexat la Directiva 1999/70/CE. Nu există 
elemente noi aduse de petiţia în cauză care să modifice această evaluare. În vederea reclamării 
drepturilor lor în conformitate cu directiva şi cu reglementările naţionale, petiţionarii ar trebui 
să iniţieze proceduri la nivel naţional.

Un alt aspect se referă la modul în care ar trebui interpretate legislaţia comunitară din acest 
domeniu, precum şi reglementările naţionale corespondente într-o situaţie ca aceea prezentată 
în petiţie. În ceea ce priveşte interpretarea legislaţiei comunitare, ar trebui menţionat că o 
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instanţă spaniolă a apelat la Curtea Europeană de Justiţie în cazul unei hotărâri preliminare 
privind un subiect asemănător referitor la o presupusă discriminare a lucrătorilor angajaţi pe o 
perioadă determinată din sectorul public spaniol în ceea ce priveşte acordarea bonusurilor 
aferente unei perioade de muncă de trei ani şi că această cauză se află, în prezent, pe rol 
(cauza C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso v. Osakidetza (Servicio Vasco del Salud)). Avizul 
avocatului general Poiares Maduro în această cauză a fost înaintat la 10 ianuarie 2007, dar 
hotărârea Curţii Europene de Justiţie nu a fost încă pronunţată.

Concluzii

Comisia, în urma examinării măsurilor de transpunere a directivei în Spania, nu a găsit motive 
pentru a iniţia proceduri împotriva Spaniei privind încălcarea dreptului comunitar în ceea ce 
priveşte transpunerea clauzei 4 din acordul-cadru anexat la Directiva 1999/70/CE. Nu există 
elemente noi aduse de petiţia în cauză care să modifice această evaluare. În vederea reclamării 
drepturilor lor în conformitate cu directiva şi cu reglementările naţionale, petiţionarii ar trebui 
să iniţieze proceduri la nivel naţional.

În ceea ce priveşte interpretarea Directivei 1999/70/CE, într-o situaţie ca aceea menţionată în 
petiţie, Comisia va informa Comisia pentru petiţii asupra soluţionării cauzei C-307/05 în urma 
pronunţării hotărârii de către Curtea Europeană de Justiţie.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 07 martie 2008

În comunicarea sa către Comisia pentru petiţii din 9 iulie 2007, Comisia s-a angajat să 
informeze asupra soluţionării cauzei C-307/05 (dna Del Cerro Alonso vs Osakidetsa 
(Serviciul de Sănătate din Vasco)). Curtea şi-a pronunţat hotărârea la 13 septembrie 2007.

Clauza 4 alineatul (1) din anexa la Directiva 1999/70/CE din 28 iunie 1999 privind acordul-
cadru privind munca pe durată determinată încheiat de ETUC, UNICE şi CEEP („acordul-
cadru privind munca pe durată determinată”) precizează următoarele: „Cu privire la condiţiile 
de lucru, lucrătorii angajaţi pe perioadă determinată nu vor fi trataţi discriminatoriu faţă de 
lucrătorii similari angajaţi pe perioadă nedeterminată doar pentru că aceştia au un contract pe 
perioadă determinată cu excepţia cazului în care un tratament diferit este justificat de raţiuni 
obiective.” Conceptul de „lucrător similar angajat pe perioadă nedeterminată” este definit în 
clauza 3.2 a acordului-cadru, care prevede că acesta se referă la „un lucrător cu un contract de 
muncă sau cu un acord de colaborare pe durată nedeterminată, în cadrul aceleiaşi instituţii, 
angajat într-o funcţie/poziţie similară, remuneraţiile cuvenite fiind acordate conform 
calificărilor/competenţelor”.

S-a apelat la Curtea Europeană de Justiţie pentru o hotărâre preliminară privind interpretarea 
clauzei 1 alineatul (1) din acordul-cadru. Principalele proceduri au vizat o solicitare adresată 
de dna Del Cerro Alonso către angajatorul ei din sectorul public, privind transformarea 
contractelor sale succesive pe perioadă determinată în contracte pe perioadă nedeterminată, 
pentru plata unui bonus o dată la trei ani, care i s-ar fi cuvenit din anul anterior instalării sale. 

Juzgado de lo Social n° 1 din San Sebastián (Instanţa Socială nr. San Sebastian) (Spania) a 
apelat la Curte în cazul următoarelor subiecte pentru o hotărâre preliminară:
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1.      Atunci când Directiva 1999/70/CE prevede că lucrătorii angajaţi pe perioadă 
determinată nu vor fi trataţi discriminatoriu faţă de lucrătorii similari angajaţi pe 
perioadă nedeterminată, se face referire şi la condiţiile financiare?

În cazul în care răspunsul este afirmativ:

Reprezintă faptul că articolul 44 din Legea 55/2003 prevede că lucrătorii angajaţi pe 
perioadă determinată nu au dreptul la bonusul aferent duratei perioadei de serviciu 
acordat lucrătorilor pe perioadă nedeterminată un motiv obiectiv adecvat?

3.      Sunt acordurile încheiate între reprezentanţii sindicatelor şi administraţie motive 
obiective adecvate pentru neacordarea bonusului aferent duratei perioadei de 
serviciu personalului temporar?

Curtea a hotărât că conceptul de „condiţii de lucru” la care se face referire în clauza 4 
alineatul (1) din acordul-cadru privind munca pe durată determinată trebuie interpretat ca 
putând acţiona drept bază pentru o reclamaţie precum cea în cauză în procedurile principale, 
care urmăreşte să acorde unui lucrător pe o perioadă determinată un bonus pentru durata 
perioadei de serviciu care este rezervat în conformitate cu legislaţia naţională doar 
personalului pe perioadă nedeterminată.

În plus, aceasta susţine că clauza 4 alineatul (1) din acordul-cadru trebuie interpretată în 
sensul că previne introducerea unei diferenţe de tratament între lucrătorii angajaţi pe perioadă 
determinată şi lucrătorii angajaţi pe perioadă nedeterminată, fapt justificat doar în baza a ceea 
ce este prevăzut într-o dispoziţie dintr-un statut sau dintr-o legislaţie secundară a unui stat 
membru sau de un acord colectiv încheiat între reprezentaţii sindicatului şi angajatorul 
aferent. 

Curtea a hotărât că „condiţiile de lucru” trebuie interpretate ca acoperind plata, ceea ce 
înseamnă atât salariu, cât şi alte remuneraţii. În plus Curtea a susţinut că diferenţele de 
tratament dintre lucrătorii angajaţi pe perioadă determinată şi lucrătorii angajaţi pe perioadă 
nedeterminată nu sunt justificate doar pe baza că acestea sunt prevăzute în legislaţia naţională 
sau în acordurile colective.

Concluzii 

În lumina hotărârii mai sus menţionate, Comisia va contacta autorităţile naţionale spaniole 
pentru a se informa asupra modului în care acestea intenţionează să respecte hotărârea în 
cauză. Altfel spus, Comisia va întreba autorităţile spaniole asupra modului în care vor elimina 
discriminarea, stabilită de către Curte.

Cu toate acestea, pentru a-şi reclama drepturile în conformitate cu directiva şi cu 
reglementările naţionale, petiţionarii pot iniţia proceduri la nivel naţional. 

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Comisia s-a angajat să contacteze autorităţile spaniole pentru a solicita informaţii cu privire la
modul în care acestea au respectat Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cauza C-307/05
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[dna Del Cerro Alonso/Osakidetsa (Serviciul de Sănătate din Vasco)], care a stabilit că 
„condiţiile de angajare” trebuie interpretate ca incluzând plata, care ar include salariile şi alte 
remuneraţii. În plus, Curtea a confirmat în continuare jurisprudenţa existentă conform căreia 
diferenţele de tratament dintre lucrătorii angajaţi pe perioadă determinată şi lucrătorii angajaţi 
pe perioadă nedeterminată nu erau justificate doar pe baza faptului că acestea sunt prevăzute 
în legislaţia naţională sau în contractele colective.

Autorităţile spaniole au informat Comisia Europeană că articolul 25 din Estatuto Basico del 
Empleado Publico (Regulamentul de bază privind angajaţii publici, Legea 7/2007 din 12 
aprilie, Boletin Oficial del Estado nr. 89 din 13 aprilie 2007) a modificat normele în vigoare 
anterioare în ceea ce priveşte funcţionarii publici interimari angajaţi în baza unui contract pe
durată determinată şi, prin urmare, recunoaşte în mod expres dreptul funcţionarilor publici 
interimari de a primi salariu de bază întreg, inclusiv creşteri tri-anuale, pentru serviciile 
prestate de către funcţionarii publici interimari de la data intrării în vigoare a legii (13 mai 
2007).


