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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0195/2008, którą złożył A.G. (Włochy), w sprawie niewłaściwego 
stosowania włoskiego prawodawstwa transponującego dyrektywę 
nr 1999/70/WE dotyczącą 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)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracuje dla Agenzia del Territorio od 1998 r. Przez cały ten okres 
świadczy pracę w oparciu o umowy na czas określony. W październiku 2007 r. otrzymał 
umowę na czas nieokreślony. Uważa on, że na podstawie dyrektywy nr 1999/70/WE ma 
prawo domagać się wstecznej podwyżki płac, której nie otrzymał w odpowiednim czasie 
i wzywa Parlament Europejski do udzielenia wyjaśnień.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

Składający petycję, który po okresie świadczenia pracy w oparciu o kilka umów na czas 
określony i ich przedłużaniu otrzymał umowę o pracę na czas nieokreślony w organie sektora 
publicznego we Włoszech, zwraca się z pytaniem do Parlamentu Europejskiego, czy jest on 
uprawniony do roszczenia i otrzymania sum, które nie zostały mu wówczas wypłacone, ale, 
jak zaznacza, są przewidziane w art. 5 ust. 1 prawodawstwa krajowego transponującego 
przedmiotową dyrektywę. 
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Dyrektywa 99/70/WE dotycząca 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)1 („dyrektywa”) wymaga, by państwa członkowskie UE 
podejmowały środki w celu zapobiegania nadużyciom wynikającym z zawierania kolejnych 
umów na czas określony. 

Klauzula 5 ust.1 Porozumienia ramowego załączonego do dyrektywy nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek wprowadzenia środków zapobiegających nadużyciom wynikającym 
ze stosowania kolejnych umów na czas określony. W tym celu państwa członkowskie mogą 
wybrać jeden lub więcej spośród następujących środków: obiektywne powody uzasadniające 
odnowienie umów, maksymalną łączną długość lub liczbę odnowień umów o pracę lub 
stosunków pracy na czas określony. Prawo precedensowe Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości2 wyraźnie stanowi, że muszą obowiązywać skuteczne środki zapobiegające, 
a tam, gdzie to wskazane, nakładające kary za nadużywanie kolejnych umów o pracę na czas 
określony. 

Włochy powiadomiły Komisję, że przedmiotowa dyrektywa została przeniesiona na grunt 
prawa krajowego we Włoszech dekretem legislacyjnym nr 368 z dnia 6 września 2001 r. 
Art. 5 przewiduje kary w przypadku zawierania kolejnych umów niezgodnie z poprzednimi 
artykułami prawodawstwa krajowego. Art. 5 ust. 1 stanowi, że posiadacz umowy na czas 
określony powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji, gdy stosunek pracy 
nadal trwa po wygaśnięciu początkowo ustalonego lub przedłużanego terminu.

Egzekwowanie sankcji nałożonych w związku z nieprzestrzeganiem prawa krajowego leży 
w wyłącznej gestii władz krajowych. Dla składającego petycję najbardziej wskazanym 
krokiem byłoby zasięgnięcie porady prawnej w celu podjęcia interwencji u właściwych władz 
krajowych.

Wnioski

W niniejszej petycji nie porusza się żadnej kwestii dotyczącej poprawnej transpozycji 
dyrektywy 1999/70/WE.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 10.7.1999, str. 43.
2 C-53/04 Marrosu; C-180/04 Vassallo; C-212-04 Adeneler.


	750441pl.doc

