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Tárgy: A Luca Mori, olasz állampolgár által benyújtott 0694/2008. számú petíció az 
olasz munkaerőpiacon az életkoron alapuló megkülönböztetésről

Az I. M., olasz állampolgár által benyújtott 1072/2008. számú petíció az 
Olaszországban megfigyelhető, életkor miatti hátrányos megkülönböztetésről

1. A 0694/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a 2000/78/EK irányelv ellenére egyre elterjedtebb az 
életkoron alapuló megkülönböztetés az olasz munkaerőpiacon. Azt állítja, hogy 2005-ben az 
álláshirdetések mintegy 42%-a tartalmazott életkorra vonatkozó követelményt, és az esetek 
80%-ában azt írták elő, hogy a jelentkezőnek 40 év alattinak kell lennie. Emellett a petíció 
benyújtója úgy ítéli meg, hogy az EU Equal programjának forrásait helytelen célokra költik 
el. Ezeket a pénzeszközöket olyan emberek munkához való hozzáférésének elősegítésére 
kellene felhasználni, akik nehézségekbe ütköznek a munkaerő-piaci integrációjuk vagy 
beilleszkedésük során, amelynek mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy ezeket a forrásokat Olaszország egyedül olyan projektekre 
használja fel, amelyek az életkoron alapuló megkülönböztetés által érintett emberek 
átképzésére és kiegészítő képzésére szolgálnak. Véleménye szerint ez csak a tanácsadóknak 
és a szakmai oktatóknak kedvez, és nem oldja meg a valódi problémát, azaz az életkoron 
alapuló kirekesztést. A petíció benyújtója felkéri az Európai Parlamentet, hogy indítson 
vizsgálatot arról, hogy egy tagállam adott esetben megsértette-e az állampolgárok jogait.

A 1072/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a 2000/78/EK irányelvre való hivatkozással panaszt emel az olasz 
munkaerőpiacon széles körben elterjedt és szisztematikusan jelen levő, életkor miatti 
hátrányos megkülönböztetés miatt. Azt állítja, hogy a cégek és munkaközvetítők, ideértve az 
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állami munkaközvetítőket is, automatikus szűrőket használnak az idősebb munkakeresők 
kizárására. A petíció benyújtója az Európai Parlament vizsgálatát kéri arra vonatkozóan, hogy 
Olaszországban megsértik-e az európai polgárok jogait.

2. Elfogadhatóság

A 0694/200. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 11.
A 1072/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 16.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

Az életkoron alapuló megkülönböztetés kérdése

A 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv a foglalkoztatás és a munkavégzés tekintetében 
meghatározza a valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem általános keretét. Az irányelv tiltja 
az életkoron alapuló közvetlen és közvetett megkülönböztetést, valamint a zaklatást és a 
hátrányos megkülönböztetésre adott utasítást. Ez a tiltás a foglalkoztatás több szempontjára is 
kiterjed, mint például a munkakörülményekre (ideértve az elbocsátást és a díjazást), valamint 
a munkavállaláshoz, az előmenetelhez és a képzéshez való hozzáférésre vonatkozó 
feltételekre.

Ugyanakkor az irányelv értelmében az életkoron alapuló megkülönböztetés tilalmára 
bizonyos korlátozások is érvényesek. Például az irányelv 4. cikke egyebek mellett kimondja, 
hogy a tagállamok előírhatják, hogy például az életkor alapján történő megkülönböztetés nem 
valósít meg hátrányos megkülönböztetést, ha az érintett foglalkozási tevékenység jellege vagy 
végrehajtásának feltételrendszere miatt az ilyen tulajdonság valódi és meghatározó 
foglalkozási követelményt jelent. Mindazonáltal a célnak jogszerűnek, a követelménynek 
pedig arányosnak kell lennie.

Ezenfelül az irányelv 6. cikke kimondja, hogy a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az 
életkoron alapuló eltérő bánásmód nem jelent hátrányos megkülönböztetést, ha az – a nemzeti 
jog keretein belül – egy törvényes cél által objektíven és ésszerűen igazolt, és ha a cél 
elérésének eszközei megfelelők és szükségesek.

Olaszország az alábbi jogszabállyal ültette át a 2000/78/EK irányelvet nemzeti jogába: 
»Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la 
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"«, amelyet a 
Gazzetta Ufficiale 2003. augusztus 13-i 187. számában tettek közzé.

A közösségi jogban az irányelvek a tagállamoknak, nem pedig egyéneknek szólnak. 
Következésképpen, amikor egy adott személy úgy véli, hogy megkülönböztetés áldozata, 
jogai megvédésének szokásos módja, ha a nemzeti intézményekhez fordul, ideértve a nemzeti 
bíróságokat. A tagállamok feladata annak biztosítása, hogy a közösségi jogszabályok nemzeti 
jogrendjükbe történő átültetése megfelelő módon és hatékonyan valósul meg. A Szerződések 
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őreként a Bizottság szoros figyelemmel kíséri a közösségi jog nemzeti szinten történő 
végrehajtását, és megteszi az EK-Szerződésben előírt szükséges intézkedéseket, amennyiben 
egy tagállamról bebizonyosodik, hogy megsérti a közösségi jogot. 

Mindazonáltal, amikor megvalósult a jogszabályok megfelelő átültetése, elviekben az egyén 
feladata a nemzeti jogban előírt bírósági eljárásokat kezdeményezni, és az esetleges
jogsértéseket a nemzeti bíróságok elé tárni. Az irányelv egyéni esetekre történő 
alkalmazásának ellenőrzése elviekben a nemzeti igazságügyi szervek feladata, amelyek 
hatáskörrel rendelkeznek annak biztosításához, hogy az állampolgárok jogait megfelelő 
módon tiszteletben tartják.

Az EQUAL-ból származó pénzösszegek felhasználásának kérdése

Az olaszországi Equal program (2000–2006) 5 tengely köré összpontosul
(foglalkoztathatóság, vállalkozói szellem, alkalmazkodóképesség, esélyegyenlőség és 
menedékjog), amelyek mindegyikéhez egyedi célkitűzéseket és meghatározott pénzügyi 
forrásokat rendelnek. A program keretében 800 millió EUR összeg mozgósítására, valamint 
8600 partner és 697 együttműködési partnerség bevonására került sor.

A program a „Jó ötletek szabad áramlása” című, 2003. december 30-i COM(2003)840 
bizottsági közleményben foglalt iránymutatásokat követi, amely közlemény a 
munkaerőpiaccal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenség minden formája 
elleni új módszerekre vonatkozó, nemzetek közötti együttműködéssel foglalkozik. Kiterjed a 
munkaerőpiacon tapasztalható megkülönböztetés és a nemek közötti szakadék elleni 
küzdelemre, valamint a hátrányos helyzetű egyének támogatására irányuló intézkedésekre, 
anélkül, hogy meghatározott csoportok vagy célkitűzések mellé rendelne bizonyos 
összegeket. 

A program a hátrányos helyzetű egyénekre összpontosít, ideértve az időseket is. Az EQUAL
keretében sor került kísérleti cselekvések finanszírozására, amely több mint 53 000 
kedvezményezettre irányult: 11%-uk 50 év feletti (összesen 5800).

Következtetés

Az életkoron alapuló megkülönböztetés kérdése
A petíció benyújtója által ismertetett tények alapján az életkoron alapuló megkülönböztetéssel 
kapcsolatos kérdések kezelésében első fokon a nemzeti bíróságok tekinthetők a 
legalkalmasabbnak. Ugyanakkor amennyiben az ilyen eljárások során kételyek merülnek fel a 
közösségi jog értelmezését illetően, lehetőség van az ügy Európai Bírósághoz történő 
utalására. Amennyiben ilyen kétely az utolsó fokon eljáró bíróság vagy törvényszék előtt 
merül fel, a bíróság köteles az ügyet az Európai Bíróság elé tárni.

Az EQUAL-ból származó pénzösszegek felhasználásának kérdése
A rendelkezésre álló adatok és információk alapján, és különösképpen az olaszországi Equal 
programot illetően, úgy tűnik, hogy a pénzösszegeket olyan egyének foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésének elősegítésére használták fel, akik nehézségeket tapasztalnak a munkaerőpiacra 
történő belépésük tekintetében, a munkaerőpiacnak pedig valamennyi egyén számára 
hozzáférhetővé kell lennie, az életkoron és a feltételeken alapuló megkülönböztetés nélkül.


