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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1153/2009, внесена от Gino Trevisanato, с италианско гражданство, 
относно възможно нарушение от италианското законодателство на 
Директива 98/59/ЕО относно колективните уволнения

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че транспонирането от Италия на Директива 98/59/ЕО 
относно колективните уволнения е в противоречие с директивата. Съгласно 
италианското законодателство не е необходимо ръководният персонал да участва в 
консултации с професионалните сдружения преди колективни уволнения. Това оказва 
отрицателно въздействие върху плащането на обезщетение при съкращение.
Вносителят моли за подкрепа от всички институции на ЕС, за да бъде приведено 
италианското законодателство в съответствие с правото на Общността относно 
колективните уволнения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията твърди, че италианският Закон 223/1991, който транспонира 
Директива 98/59/ЕО относно колективните уволнения, не защитава всички категории 
работници, предвидени от директивата, по-специално ръководния персонал. 

Според вносителя италианският закон включва директорите („dirigenti“) при 
изчисляването на списъчния състав на предприятието, но ги изключва от изчисляването 
на лицата, които са уволнени. В резултат на това прилагането на процедурните правила 
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може да бъде заобиколено, като се уволнят определен брой директори сред другите 
работници, така че да не се постигне необходимият кворум за задействане на
процедурата.

Според вносителя тук съществува противоречие с решението на Съда по дело C-385/05 
(CGT), съгласно което във връзка с член 3, параграф 1 от Директива 2002/14/ЕО за 
информиране и консултиране на работниците Съдът постановява, че този член не 
допуска „национална правна уредба, изключваща, макар и временно, определена 
категория работници и служители при изчисляването на броя на наетите работници и 
служители по смисъла на тази разпоредба“.

Вносителят също така счита, че италианската държава е виновна за неуспешното 
поставяне на въпроса за тълкуването на член 4, алинея 9 от Закон № 223/91 в Съда в 
преюдициално запитване.

Първоначалният проблем

Първоначалният проблем се отнася за два различни въпроса: единият е свързан с 
транспонирането и прилагането на Директива 98/59/ЕО относно колективните 
уволнения в Италия. Другият въпрос е свързан с достъпа до обжалване в националното 
съдебно производство.

– Вносителят е работил в I.B.M. Italia spa като директор (категория „dirigenti“) и е 
съкратен вследствие на колективно уволнение през ноември 1994 г.

През януари 2007 г. Апелативният съд в Милано постановява по неговото дело, че 
съгласно член 4, алинея 9 от Закон № 223/1991, който заедно със своите изменения 
транспонира Директива 98/59 относно колективните уволнения, категорията 
„директори“ няма право на защитата, произтичаща от процедурните правила, 
установени от Закон № 223/1991.

По тази причина вносителят на петицията счита, че има противоречие между 
италианското транспониращо законодателство и констатациите на Съда по дело C-
385/05 (CGT) и Директива 98/59/ЕО.

- Съгласно член 360 от италианския Граждански процесуален кодекс решение на 
Апелативния съд може да се оспори с жалба за неправилно прилагане на правните 
норми. Съгласно член 365 от Гражданския процесуален кодекс, за да бъде допустима 
една жалба до Върховния съд, тя трябва да бъде подписана от правоспособен адвокат. 

Вносителят на петицията съобщава, че не е успял да намери адвокат, който да внесе 
делото му пред Върховния съд. Адвокатите са оттегляли мандата си, а Сдружението на 
адвокатите, Националният адвокатски съвет, профсъюзите и организацията „Съвет за 
европейско правосъдие за правата на човека” пренебрегват искането му за помощ. 

Вносителят е представил делото си на вниманието на главния прокурор във Върховния 
касационен съд, така че тази институция да може да подаде касационна жалба в 
интерес на закона, но без успех.
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Вносителят посочва, че е получил писмо от адвокат, според което в указанията на 
върховните съдилища се препоръчва да не се подава касационна жалба на основание 
ограничения обхват на член 4, алинея 9 от Закон № 223/1991.

Според вносителя италианската държава е виновна за неуспешното подаване на 
касационна жалба. Вносителят на петицията счита, че държавата е трябвало да приеме 
касационна жалба в интерес на закона и след това да отнесе въпроса за тълкуването на 
член 4, алинея 9 от Закон № 223/91 до Съда в преюдициално запитване.

Последващи действия

След първия контакт през юли 2007 г. Комисията и вносителят на петицията, както и 
Комисията и италианските органи няколко пъти са си разменяли писма с цел да се 
установят фактите и правната уредба.

В едно от своите писма италианското Министерство на труда, здравеопазването и 
социалната политика потвърждава, че според италианското законодателство 
категорията „dirigenti“ се разглежда по различен начин от общата категория 
„работници“ по отношение на индивидуалните и колективните уволнения, работното 
време, почивките и срочните договори. Съответно, в случай на прекратяване на 
трудовите правоотношения, за „dirigenti“ не се прилага нито „процедурната“ защита, 
предвидена в член 4, алинея 9 от Закон № 223 от 1991 г.  относно колективните 
уволнения, нито общата защита, предвидена за работниците в случай на едностранно 
анулиране на трудовите им договори от работодателя съгласно Закони № 604 от 
1966 г., № 300 от 1970 г. и № 108 от 1990 г.  Независимо от това, предметът на жалбата 
се отнася за прекратяване на трудовия договор на „dirigenti“, което е много различно от 
това на работниците.“ 

Освен това министерството се позова на италианската съдебна практика от края на 60-
те години на миналия век, когато съдът се е произнесъл, че поради факта, че „dirigenti“ 
са свързани с работодателя чрез отношения „intuitu personae”, и поради нивото на 
отговорност в управлението на дейността на предприятието, може да е по-основателно 
да се предвидят по-слаби съществени и процедурни ограничения във връзка с 
прекратяването на договора с „dirigenti“, отколкото с работниците.

Освен това, по отношение на колективното договаряне в отговора се посочва, че 
„dirigenti“ не могат да бъдат уволнявани, без да са налице техни сериозни пропуски или 
без сериозни организационни основания. Въпреки това последиците от подобно 
незаконно уволнение са с а м о  икономически (дължимо обезщетение), като 
работодателят не може да бъде принуден да наеме отново незаконно уволнените 
„dirigenti“ – точно обратно на правилата, които важат за работниците.

Тъй като не беше удовлетворена от получените обяснения, по-специално по отношение 
на правното основание за различните методи на изчисление на общия списъчен състав 
и броя на уволнените работници по отношение на категорията „ръководен персонал” 
както в италианското законодателство, така и в съдебната практика на италианските 
съдилища, Комисията изпрати официално уведомително писмо с дата 26 юни 2009 г. до 
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италианското правителство, в което посочва, че разликата в третирането между, от една 
страна, включването на „dirigenti“ при изчисляването на списъчния състав на едно 
предприятие и, от друга страна, изключването им от изчисляването на уволнените лица 
по смисъла на Директива 98/59 не изглежда в съответствие с изискванията на член 1 от 
директивата. 

В отговора си от 7 септември 2009 г.  Италия запазва предишната си позиция. Тя 
твърди, че „dirigente“ имат правомощия за вземане на решения и за тази длъжност 
липсва истинско йерархично трудово правоотношение, като освен това длъжността, 
основана на отношения на доверие, която се заема от „dirigente“, обосновава 
различното третиране, включително колективни уволнения и индивидуални условия. 
Освен това италианските органи информират, че най-новата съдебна практика прави 
разграничение между висшестоящи „dirigente“ и „pseudo dirigente“, като последните 
действат под ръководството на предприемача или „dirigente“ и имат ограничени 
правомощия. От отговора на италианските органи трудно може да се направи оценка на 
същността на съдебната практика, особено по отношение на това, какви са правните 
последици от разликата между висшестоящи „dirigente“ и „pseudo-dirigente“, както и на 
какво правно основание „dirigente“ се изключват от работниците.

За да подчертаят позицията си, италианските органи се позовават на Решение на 
Върховния съд № 17965 от 9 август 2006 г., което изключва служители с изпълнителни 
правомощия от прилагането на тази процедура.

Комисията информира вносителя за съдържанието на отговора и получи коментари по 
него през ноември 2009 г.

Тъй като отговорът съдържаше нова информация и с цел да получи по-ясна представа 
за положението в Италия, Европейската комисия поиска разяснения от италианските 
органи по отношение на последната италианска съдебна практика, на която те се 
позовават, по-специално на тази, която прави разграничение между висшестоящи 
„dirigente“ и „pseudo-dirigente“, и Решение на Върховния съд № 17965 от 9 август 
2006 г. Това писмо беше изпратено на 8 декември 2009 г. и отговорът все още не е 
пристигнал (италианските органи трябва да отговорят в срок от два месеца от 
получаването на писмото).  Комисията отново информира вносителя на петицията 
относно изпращането на писмото и неговото съдържание.

По отношение на втория въпрос следва да се припомни, че Комисията не може да се 
намесва в националното съдебно производство, включително в системата на обжалване 
и решенията на националните съдии. Директива 98/59/ЕО за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения оставя 
на държавите-членки да гарантират, че представителите на работниците и/или 
работниците разполагат със съдебни и/или административни процедури за привеждане 
в изпълнение на задълженията по директивата.

След като беше извършен анализ на информацията, получена от вносителя на 
петицията и от италианските органи по отношение на даването на определение на т. 
нар. „dirigenti“ съгласно италианското законодателство, трябва да се посочи следното:
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– За да се изясни възможно недоразумение по отношение на датите, посочени по-горе, 
следва да се отбележи, че въпреки че случаят води началото си още от 1994 г. и 
транспониращото национално законодателство е от 1991 г., а приложимата директива е 
от 1998 г., жалбата все още е допустима поради следните факти. 

Директива 98/59/ЕО консолидира първата Директива 75/129/ЕИО от 17 февруари 
1975 г .  за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на 
колективните уволнения и Директива 92/56/ЕИО, с която е изменена. Директива
75/129/ЕИО съдържа същите разпоредби относно праговете за изчисляване на 
колективните уволнения и материалния обхват на директивата, като има само едно 
изключение от обхвата на директивата, което няма връзка с настоящия случай1.
Италианският Закон № 223/1991 и неговите изменения съдържат транспониращите 
разпоредби на тези директиви.

Следва да се отбележи, че докато в Директива 2002/14/ЕО относно информиране и 
консултиране на работниците и служителите се използва понятието „работник или 
служител“ в смисъла на „лице, което в съответната държава-членка е защитено като 
работник или служител според националното трудовоправно законодателство и в 
съответствие с националната практика“, Директива 98/59/ЕО не дава определение на 
„работник“. 

Съдът на Европейския съюз още не се е произнесъл относно това определение в тази 
конкретна директива, но по други дела Съдът вече е постановил, че понятията 
„служител“ и „работник“ нямат общо значение съгласно правото на Общността в 
контекста на директивите в областта на трудовоправното законодателство и винаги 
трябва да се тълкуват във връзка с контекста и целта на конкретния правен инструмент.

Тъй като член 1, параграф 2 съдържа изключения от общото правило, може да се 
направи изводът, че приложното поле на Директива 98/59/ЕО се отнася за всички 
работници, с изключение на някои категории, които са изчерпателно изброени в член 1, 
параграф 2. Този параграф обаче не включва „dirigenti“ и ръководни длъжности като 
такива. Тази позиция се подкрепя от следната съдебна практика на Съда: дела C-215/83 
(Комисия/Белгия, т. 21), C-32/02 (Комисия/Италия, т. 22), C-385/05 (Confederation 
general du Travail, т. 47).

От друга страна, директивата има за цел да сближи законодателството на държавите-
членки по отношение на техните процедури за колективни уволнения чрез определяне 
на минимални изисквания, а не да хармонизира в детайли правото, приложимо в цяла 
Европа. Следва също така да се отбележи, че разпоредбите, които не са включени в 
директивата, попадат в сферата на компетентност на държавите-членки.

Статутът на директорите често се определя от гражданскоправни договори 
(включително правила за отговорност, специални условия на работа и клаузи при 
уволнение) в различните държави-членки и по тази причина не всички разпоредби на 

                                               
1 Директива 92/56/ЕИО заличава от изключенията точката, която се отнася до „работниците, 

засегнати от прекратяване на дейността на предприятието, настъпило по силата на съдебно 
решение“.



PE440.060v03-00 6/8 CM\870227BG.doc

BG

трудовото право са приложими за тях. Това не е необичайно, например в случаите на 
висшия ръководен състав. От предоставената информация не става ясно дали 
договорите на ръководните служители в Италия са обхванати от трудовото или от 
гражданското право, или от комбинация между двете. 

Поради това е трудно да се оцени и статутът на ръководните служители („dirigenti“) и 
приложимите за тях законови разпоредби в Италия, особено по отношение на 
изключенията, които са се проявили предимно в резултат на съдебната практика, както 
и на разликата вследствие на двойната класификация на ръководните служители: 
истински „dirigente“ или „pseudo-dirigente“. Тази разлика и нейното възможно значение 
в настоящия случай заслужават допълнително разяснение, особено по отношение на 
конкретния случай на вносителя на петицията. Все пак трябва да се има предвид, че 
оценката на фактите по делото е от компетентността на националните съдилища.

Според Комисията, ако „dirigenti“ се определят като работници съгласно италианското 
законодателство, те трябва да бъдат включени в изчисляването на списъчния състав, 
включително работниците, които ще бъдат уволнени. Ето защо, като включва 
„dirigenti“ за целите на изчисляване на списъчния състав на предприятието, но, от друга 
страна, ги изключва от изчисляването на уволнените работници, транспониращото 
италианско законодателство изглежда не е в съответствие с изискванията на член 1 от 
Директива 98/59/ЕО.

Следва да се отбележи, че определянето на „dirigenti“ съгласно италианското 
законодателство далеч не е ясно и изглежда зависи от оценката на съответния отделен 
случай от италианските съдилища въз основа на фактическите обстоятелства. Ето защо 
в конкретния случай въпросът, дали положението на вносителя на петицията е 
защитено, или не съгласно директивата, зависи от определянето на неговата длъжност 
съгласно италианското законодателство. Дали той е „dirigente“, или „pseudo-dirigente“ с 
договор по гражданското или трудовото право и дали може да се определи като 
работник, е фактически въпрос, който националният съд трябва да установи. 

По отношение на искането на вносителя на петицията, италианските съдилища да 
подадат преюдициално запитване до Съда, следва да се посочи, че националните 
съдилища нямат такова задължение съгласно член 234 от Договора за ЕО. По тази 
причина Комисията не може да се намесва в полза на вносителя на петицията по 
отношение на тази част от неговата петиция.

4. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Комисията припомня, че във връзка с този случай до Италия е било изпратено 
официално уведомително писмо с дата 26 юни 2009 г .   Италианските органи са 
отговорили с писмо от 7 септември 2009 г.   

Този отговор и допълнителните писма от вносителя на петицията съдържаха нови 
сведения относно категорията „dirigenti“ и съответната италианска съдебна практика, 
които заслужаваха допълнително разяснение. По тази причина на 8 декември 2009 г. до 
Италия беше изпратено писмо с искане за разяснение. Италия отговори с писмо от 17 
март 2010 г., като приложи Решение на Върховния съд № 17965 от 9 август 2006 г.
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Отговорът потвърди, че докато категорията „dirigenti“ се брои за част от общата 
работна сила на едно предприятие, тя не се отчита при определяне на прага за 
колективни уволнения.

Това изключване, основано на транспониране на италианското законодателство по 
начина, по който се тълкува от съдебната практика, не е в съответствие с изискванията 
на член 1 от Директива 98/95/ЕО1.  

Междувременно Комисията изпрати писма2 до вносителя на петицията, с които го 
осведомява относно развитието на въпроса и изисква от него копия от двете решения на 
съдилищата в Милано относно неговия случай.

Вносителят на петицията изпрати исканите решения на 2 ноември 2010 г. Впоследствие 
той осведоми Комисията с писмо от 22 ноември 2010 г., че „Corte Suprema di 
Cassazione“ е обявил обратния му иск за недопустим, като добави, че е получил само 
диспозитива, но не и обосновката на решението.

Понастоящем Комисията разследва случая въз основа на цялата получена информация 
и ще уведоми Европейския парламент, след като се вземе решение по този случай.

5. Отговор от Комисията (REV II), получен на 10 юни 2011 г.

Както е посочено в предишното съобщение, службите на Комисията обстойно проучиха 
случая. При това те се позоваха не само на информацията, предоставена от вносителя 
на петицията и от италианските органи, но проведоха също и обширно проучване на 
документи и се допитаха до мнението на италиански правен експерт.

Вследствие на тази проверка, Комисията стигна до заключението, че основният 
проблем e в италианската съдебна практика, която, от една страна, въпреки статута им 
на работници, изключва „dirigenti“ от процедурните предимства, предвидени в 
директивата, а от друга, дава много общо определение на категорията „dirigenti“, 
включвайки например ръководните служители, които нямат широки правомощия за 
вземане на решения (вж. в тази връзка Решение на Върховния съд на Италия по дело № 
7880 от 30 март 2007 г.).

От друга страна, това, че „dirigenti“ на са включени в изчисляването на праговете за 
колективните уволнения, изглежда не представлява проблем, тъй  като по този въпрос 
италианското транспониращо законодателство предлага по-голяма защита в сравнение 
с директивата (Закон 223/1991 предвижда праг от 5 работници, като в същото време 
директивата изисква праг от 20 работници).

Комисията не поставя под въпрос положението на висшия ръководен персонал, който 
може да бъде счетен за второ „аз“ на работодателя. Това се отнася например до 
„dirigenti“, на които работодателят е делегирал широки правомощия при взимането на 

                                               
1 Относно личния обхват на директивата.
2 Последното от които беше изпратено на 26 октомври 2010 г.
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решения и по-специално, възможността самостоятелно да уволняват работници. 
Националните органи на Италия, включително съдилищата, преценяват дали даден 
ръководен служител спада към тази категория, като взимат предвид всички свързани с 
конкретния случай факти.

Комисията е изпратила писмо до вносителя на петицията, с което го е информирала 
относно гореспоменатото развитие по случая.

В рамките на започнатата процедура за нарушение Комисията възнамерява да се 
свърже с италианските органи още веднъж, като ще насочи вниманието към 
горепосочените въпроси, посочвайки съответната съдебна практика (а именно, 
гореспоменатото решение от 30 март 2007 г.), и ще изиска позицията на Италия по тези 
точки.

Комисията ще уведоми Европейския парламент относно развитието по случая. 


