
CM\750441BG.doc PE415.104v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

22.10.2008

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0195/2008, внесена от A.G., с италианско гражданство, относно 
неправилното приложение на италианското законодателство, 
транспониращо Директива № 1999/70/EО относно рамково споразумение 
за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на 
профсъюзите (ETUC), Съюза на индустриалците в Европейската общност 
(UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие 
(CEEP)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията работи в Agenzia del Territorio от 1998 г. и винаги е бил 
назначаван на временни трудови договори. През октомври 2007 г. той е бил назначен на 
безсрочен трудов договор. Той смята, че според Директива № 1999/70/EО има право да 
претендира за увеличение на заплащането си със задна дата, което не е получил тогава, 
и моли Европейския парламент за разяснения по въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.

Вносителят на петицията, който след няколко срочни трудови договора и техните 
продължения е бил назначен на безсрочен трудов договор в обществения сектор в 
Италия, отправя питане към Парламента относно това дали има право да изиска и да 
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получи суми, които не са му били изплатени в миналото, но които според него са 
дължими съгласно чл. 5, параграф 1 от националното законодателство, транспониращо 
директивата.

Съгласно Директива 1999/70/ЕО относно Рамково споразумение за срочната работа, 
сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Съюза на 
индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на 
предприятията с държавно участие (CEEP)1 („Директивата“), държавите-членки на ЕС 
следва да предприемат мерки за предотвратяване на злоупотреби, свързани със 
сключването на последователни срочни договори.

Съгласно клауза 5, точка 1 от рамковото споразумение, приложено към Директивата, 
държавите-членки са длъжни да въведат мерки за предотвратяване на злоупотреби, 
свързани със сключването на последователни срочни договори. За целта държавите-
членки могат да избират да въведат една или повече от следните мерки: наличие на 
обективни причини за възобновяване на договора, максимална продължителност на 
срочния договор или максимален брой възможности за продължаване на срочния 
договор или трудово правоотношение. Съдебната практика на Съда на Европейските 
общности2 е показала, че трябва да бъдат прилагани ефективни мерки за 
предотвратяване и, където е необходимо, налагане на санкции за злоупотреба с 
последователни срочни договори.

Италия е информирала Комисията, че Директивата е била транспонирана в 
италианското право с Постановление № 368 от 6 септември 2001 г. Член 5 предвижда 
санкции за последователни договори, които не са сключени съгласно предходните 
разпоредби на националното законодателство. Член 5, параграф 1 предвижда 
изплащането на допълнително възнаграждение на лицата, наети на срочен договор, в 
случаите, когато трудовите правоотношения продължават след изтичането на 
първоначално определения или впоследствие удължен срок.

Налагането на санкции за неизпълнение на разпоредбите на националното 
законодателство е изцяло от компетентността на националните органи. Най-добре е 
вносителят на петицията да потърси правен съвет за завеждане на дело пред 
компетентните национални органи.

Заключение

Петицията не повдига въпроси, свързани с правилното приложение на Директива
1999/70/EО.

                                               
1 ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43.
2 C-53/04 Marrosu; C- 180/04 Vassallo; C-212-04 Adeneler.
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