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Commissie verzoekschriften

7.7.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0063/2009, ingediend door Georgio Germani (Italiaanse
nationaliteit), namens de Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni 
Pubbliche – ANQUAP (vereniging van hogere ambtenaren), over gelijke beloning 
voor gelijk werk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschrijft de situatie van een groep werknemers in het Italiaanse onderwijs. Na een 
reorganisatie ging een deel van deze groep meer verdienen dan het andere, ondanks volgens 
indiener gelijke kwalificaties en gelijk werk. Uitspraken van rechters over deze kwestie waren 
niet eenduidig. Indiener verzoekt het Europees Parlement een einde te maken aan deze 
schending van de toepasselijke nationale en Europese wetgeving en de legitieme belangen van 
de betrokkenen te verdedigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

Indiener beschrijft de situatie van een groep werknemers in het Italiaanse onderwijs. Na een 
reorganisatie ging een deel van deze groep meer verdienen dan het andere, ondanks volgens 
indiener gelijke kwalificaties en gelijk werk. Het is de Commissie niet duidelijk op welke 
grond de indiener zich gediscrimineerd voelt. De indiener verwijst naar Richtlijn 2000/78/EG 
en lijkt discriminatie op grond van leeftijd aan de kaak te stellen. 

Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep verbiedt elke vorm van directe of indirecte 
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discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. 

Richtlijn 2000/78/EG verbiedt (op enkele uitzonderingen na) discriminatie op grond van 
leeftijd. Volgens de Commissie is de discriminatie in kwestie echter niet gebaseerd op leeftijd 
in de strikte zin, maar wel op anciënniteit, en valt zij dus buiten de werkingssfeer van 
Richtlijn 2000/78/EG.


