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Tárgy:  Guiseppe Sirianni, olasz állampolgár által benyújtott 1274/2007. számú petíció a 
prefektúra közszolgálatába való bejutás tekintetében meghirdetett nyílt 
versenyvizsgáról és a korhatárról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a Gazzetta Ufficiale de la Republica Italianában a prefektúra 
közszolgálatába magas beosztású tisztviselőként való bejutás tekintetében meghirdetett nyílt 
versenyvizsga 35 éves korhatárról rendelkezik a lehetséges jelentkezők egyes kategóriáit 
illetően. Ez a rendelkezés az érintett munkakör vagy a tevékenység körülményei alapján nem 
indokolható. A petíció benyújtójának állítása szerint a korhatár előírása ellenkezik a Tanács 
2000. november 27-i 78/200/EK számú irányelvével.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója ez Európai Bizottság elnökének írt az ügyben 2007. június 4-én. A 
Bizottság 2007. július 3-án válaszolt a levelére. A Bizottság válaszában ismertette azokat a 
szabályokat (és kivételeket), amelyek a 2000/78/EK irányelv értelmében a foglalkoztatásban 
az életkoron alapuló egyenlő elbánásra vonatkoznak. Szerepelt továbbá a válaszban a 
részletesebb információkat tartalmazó tárgyhoz tartozó weboldalak címe, és tájékoztatták a 
petíció benyújtóját, hogy a Bizottság elemzi az irányelv átültetését az olasz jogszabályokba, 
és amint megtörténik ez az átültetés, minden olyan személy, aki úgy érzi, hogy diszkrimináció 
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áldozata, a nemzeti bíróságokhoz fordulhat az ügyével. 

A petíció benyújtója 2007. november 21-én két e-mailt küldött (ugyanazzal a tartalommal) a 
Bizottságnak (Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság), amelyekben azt 
kifogásolta, hogy mindaddig semmiféle választ nem kapott. A Bizottság 2007. november 22-i 
levelében válaszolt. A Bizottság megismételte a korábbi levelében szereplő pontokat.

A petíció benyújtója 2007. november 27-én újabb e-mailt küldött a CAB SPIDLA 
WEBPAGE (Špidla biztos úr kabinetjének oldala) és a Foglalkoztatási, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Főigazgatóság számára. A petíció benyújtója ebben az e-mailben azt 
kérdezte, hogy a Bizottság miért nem vállalja fel az ilyen bejelentéseket. Ezt az e-mailt 
követte egy levél, amelyet az Európai Bizottság elnökének címeztek 2007. december 3-án 
(ugyanazzal a tartalommal). A Bizottság 2008. január 4-i levelében válaszolt, amelyben 
elmagyarázta, hogy a petíció benyújtója által bejelentett tények elszigetelt jelenséget írnak le 
(azaz ez a fajta gyakorlat nem általános Olaszországban), ennélfogva a panaszosnak a nemzeti 
bíróságoknál kellene eljárást indítania. A Bizottság emellett kiemelte, hogy „a Bizottság, mint 
a Szerződés őre, kizárólagosan illetékes eldönteni, hogy helyénvaló-e eljárást indítani egy 
tagállam ellen kötelezettségei elmulasztása miatt, és meghatározni az érintett tagállamnak 
felróható magatartást vagy mulasztást, amelyre alapozva ezeket az eljárásokat meg kell 
indítani.” (A Bíróság által 1995. augusztus 11-én, a C-431/92. sz. Európai Közösségek 
Bizottsága kontra Német Szövetségi Köztársaság ügyben hozott ítélet, 22. pont). Végül a 
Bizottság rámutatott, hogy a jelenleg elsőbbséget élvező ügy az Olaszország ellen a 
2000/78/EK irányelv helytelen átültetése miatt megindított jogsértési eljárás. 

2008. január 29-én a petíció benyújtója levelet küldött az Európai Bizottság elnökének 
(ugyanazzal a tartalommal, mint az előző, 2007. november 27-i e-mail), majd 2008. február 
13-án küldött egy újabb levelet az elnöknek (ugyanazzal a tartalommal). A Bizottság 2008. 
március 26-án mindkét levelet megválaszolta, elismételve a korábban már kifejtett pontokat. 

A Bizottság ezért, tekintettel a petíció benyújtójával folytatott kiterjedt levelezésre, csak 
elismételni tudja, hogy az állampolgár által benyújtott információk alapján az állapítható meg, 
hogy a bejelentett tények nem utalnak olyan, Olaszországban általánosan elterjedt 
gyakorlatra, amely speciális eljárást indokolna, így a petíció benyújtójának az ügyben inkább 
az olasz nemzeti bíróságoknál kellene eljárást indítania, valamint hogy a Bizottság jogsértési 
eljárást indított Olaszország ellen a 2000/78/EK irányelv helytelen átültetése miatt. 

Még hozzátehetjük, hogy a Bizottság által indított jogsértési eljárás eredményeképpen 
Olaszország nemrégiben új törvényt fogadott el, amely módosítja a meglévő 
megkülönböztetés-ellenes jogszabályokat. Ezek a módosítások az Olaszország ellen indított 
jogsértési eljárás során felvetett problémák megoldását célozzák. 

A Bizottság most azt az új olasz jogszabályt vizsgálja, amelyről éppen most értesítették. A 
Bizottság ennek az elemzésnek az alapján fogja eldönteni, hogy folytatja-e az Olaszország 
elleni jogsértési eljárást.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. április 22.
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Korábbi közleményében a Bizottság kifejtette, hogy épp a 2000/78/EK irányelv olaszországi 
átültetését vizsgálja, és amint az irányelv megfelelő átültetése lezárul, mindazon személyek, 
akik úgy vélik, hogy megkülönböztetés áldozatai, a nemzeti bíróságok elé tárhatják ügyüket. 

A fent említett irányelv 6. cikke értelmében az életkoron alapuló eltérő bánásmód indokolt 
lehet. E célból a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az életkoron alapuló eltérő bánásmód 
nem jelent hátrányos megkülönböztetést, ha – a nemzeti jog keretein belül – egy törvényes cél 
által objektíven és ésszerűen igazolt, beleértve a foglalkoztatáspolitikát, a munkaerő-piaci és a 
szakképzési célkitűzéseket, és ha a cél elérésének eszközei megfelelők és szükségesek.
Az ilyen eltérő bánásmód magában foglalhatja, többek között:

 a foglalkoztatáshoz és a szakképzéshez történő hozzájutás külön feltételekhez kötését, 
külön foglalkoztatási és munkafeltételeket, beleértve az elbocsátási és javadalmazási 
feltételeket, a fiatalok, az idősebb munkavállalók és a tartásra kötelezett személyek 
szakmai beilleszkedésének elősegítése vagy védelmük biztosítása céljából;

 a foglalkoztatáshoz vagy bizonyos foglalkoztatáshoz kapcsolódó előnyökhöz való 
hozzájutás minimumkorhatárhoz, szakmai tapasztalathoz vagy szolgálatban eltöltött 
időhöz kötését;

 a felvétel maximális korhatárhoz kötését, amely a kérdéses állás képzési 
követelményein vagy a nyugdíjazás előtt munkaviszonyban töltött, ésszerű időszakon 
alapul.

Általánosságban ez annyit jelent, hogy amint sor kerül az irányelv nemzeti jogrendbe való 
átültetésére, a nemzeti bíróságok és az illetékes nemzeti közigazgatási szervek feladata, hogy 
elemezzék az esetet, valamint a nemzeti és uniós jognak való megfelelését. A Bizottságnak 
nem áll módjában kivizsgálni azt a kérdést, hogy a nemzeti jogszabályok alapján és bizonyos 
korhatárral meghirdetett nyílt versenyvizsga összeegyeztethető-e a nemzeti és uniós joggal. A 
Bizottság hatásköre csak az irányelv általános átültetésének biztosítására terjed ki, annak 
kivizsgálására azonban már nem, hogy bizonyos egyéni esetekben olyan egyedi feltételek is 
érvényesülnek-e, amelyek indokolttá teszik az életkoron alapuló eltérő bánásmódot. 

A Bizottság figyelemmel kísérte a 2000/78/EK irányelv olasz nemzeti jogrendbe történő 
átültetését. Ami az életkoron alapuló megkülönböztetésre vonatkozó rendelkezéseket illeti, a 
Bizottság felszólító levelében a nemzeti rendelkezések módosítását kérte. Az említett 
jogszabályi módosításokat a 2008. június 6-i 101. sz. törvénnyel hajtották végre. A Bizottság 
úgy véli, hogy a szóban forgó törvény helyesen ülteti át az irányelvben foglalt, az életkoron 
alapuló megkülönböztetésre vonatkozó rendelkezéseket, ezért nem folytat további vizsgálatot 
az ügyben. 

A Bizottság hatásköre nem terjed ki annak megítélésére, hogy a korhatár megállapítása egy 
meghatározott nyílt versenyvizsgával összefüggésben összhangban áll-e az uniós joggal. 
Ennek kivizsgálására csak olaszországi jogi eljárások útján van lehetőség.


