
CM\814297LT.doc PE414.267v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.4.2010
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Tema: Peticija Nr. 1274/2007 dėl atvirojo konkurso valstybės tarnautojo pareigoms 
prefektūroje eiti ir amžiaus ribos, kurią pateikė Italijos pilietis Guiseppe Sirianni

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad atvirajame konkurse aukšto rango pareigūnams valstybės 
tarnautojo pareigoms prefektūroje eiti, kuris buvo paskelbtas oficialiajame leidinyje Gazzetta 
Ufficiale de la Republica Italiana, kai kurioms galimų dalyvių kategorijoms nustatyta 35 metų 
amžiaus riba. Šios nuostatos negalima pateisinti aptariamos profesinės veiklos pobūdžiu arba 
aplinkybėmis, kurioms esant bus vykdoma tokia veikla. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 
nustačius amžiaus ribą pažeista 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

„Šiuo klausimu peticijos pateikėjas raštu kreipėsi į Europos Komisijos pirmininką 2007 m. 
birželio 4 d. Komisija į jo laišką atsakė 2007 m. liepos 3 d. Atsakyme Komisija, remdamasi 
Direktyva 2000/78/EB, išdėstė taisykles (ir išimtis), susijusias su lygybe amžiaus atžvilgiu 
užimtumo srityje. Be to, ji nurodė susijusias interneto svetaines, kuriose pateikiama išsamesnė 
informacija, ir paaiškino, kad Komisija nagrinėja šios direktyvos perkėlimą į Italijos teisę ir 
kad perkėlus šią direktyvą kiekvienas asmuo, tvirtinantis, kad yra diskriminuojamas, turėtų 
kreiptis į nacionalinius teismus. 

2007 m. lapkričio 21 d. peticijos pateikėjas Komisijai (Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių 
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galimybių generaliniam direktoratui) nusiuntė du (tokio paties turinio) el. laiškus, kuriuose jis 
skundėsi, kad iki tol jis dar nebuvo gavęs jokio atsakymo. Komisija atsakė 2007 m. lapkričio 
22 d. laišku. Komisija pakartojo tuos pačius dalykus, kuriuos buvo išdėsčiusi ankstesniame 
laiške.

2007 m. lapkričio 11 d. peticijos pateikėjas nusiuntė dar vieną el. laišką V. ŠPIDLOS 
kabineto tinklalapyje nurodytu adresu ir Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių 
generaliniam direktoratui. Šiame el. laiške peticijos pateikėjas teiravosi, kodėl Komisija 
negali imti nagrinėti tokios pretenzijos. Po šio el. laiško 2007 m. gruodžio 3 d. (tokio paties 
turinio) laiškas nusiųstas Europos Komisijos pirmininkui. Komisija atsakė 2008 . sausio 4 d. 
laišku, kuriame paaiškino, kad peticijos pateikėjo atskleisti faktai yra pavieniai (t. y. Italijoje 
nėra tokio pobūdžio bendros praktikos), todėl skundo pateikėjas turėtų pareikšti ieškinį 
nacionaliniuose teismuose. Be to, Komisija pabrėžė, kad „atsižvelgiant į Komisijos misiją –
sergėti, kad būtų laikomasi Sutarties, – ji vienintelė kompetentinga spręsti, ar verta pradėti 
procedūrą dėl įsipareigojimų neįvykdymo ir dėl kokių atitinkamos valstybės narės veiksmų ar 
neveikimo ją pradėti.“ (1995 m. rugpjūčio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo Europos 
Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką, C-431/92, Rink. p. I-02189, 22 
punktas). Galiausiai Komisija atkreipė dėmesį, kad pirmenybė tuo metu teikta pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrai prieš Italiją dėl netinkamo Direktyvos 2000/78/EB perkėlimo. 

2008 m. sausio 29 d. peticijos pateikėjas nusiuntė laišką (tokio paties turinio kaip ir 2007 m. 
lapkričio 27 d. laiškas) Europos Komisijos pirmininkui, o 2008 m. vasario 13 d. – dar vieną 
(tokio paties turinio). Į abu laiškus Komisija atsakė 2008 m. kovo 23 d. pakartodama 
ankstesniuose laiškuose išdėstytus dalykus. 

Taigi Komisija, atsižvelgdama į gausų susirašinėjimą su peticijos pateikėju, gali tik pakartoti, 
kad, remiantis piliečio pateikta informacija, atrodo, jog peticijos pateikėjo atskleisti faktai 
neatitinka bendros praktikos Italijoje, kuri pateisintų specialią procedūrą, kad peticijos 
pateikėjui vertėtų pareikšti ieškinį Italijos nacionaliniuose teismuose ir kad Komisija pradėjo 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Italiją dėl netinkamo Direktyvos 2000/78/EB 
perkėlimo. 

Be to, galima pridurti, kad, Komisijai pradėjus pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, Italija 
neseniai priėmė naują įstatymą, kuriame numatyti dabar galiojančių kovos su diskriminacija 
teisės aktų daliniai pakeitimai. Šiais daliniais pakeitimais siekiama išspręsti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrose prieš Italiją iškeltus probleminius klausimus. 

Šiuo metu Komisija nagrinėja naująjį Italijos teisės aktą, apie kurį ką tik pranešta. Remdamasi 
šia analize, Komisija nuspręs, ar tęsti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Italiją.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Ankstesniame pranešime Komisija paaiškino, kad ji nagrinėja Direktyvos 2000/78/EB 
perkėlimą į Italijos nacionalinę teisę ir kad tinkamai ją perkėlus kiekvienas asmuo, 
tvirtinantis, kad yra diskriminuojamas, turėtų kreiptis į nacionalinius teismus. 

Remiantis pirmiau minėtos direktyvos 6 straipsniu, skirtingas požiūris dėl amžiaus gali būti 
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pateisinamas. Tuo tikslu valstybės narės gali numatyti, kad skirtingas požiūris dėl amžiaus 
nėra diskriminacija, jei pagal nacionalinę teisę jį objektyviai ir tinkamai pateisina teisėtas 
tikslas, įskaitant teisėtos užimtumo politikos, darbo rinkos ir profesinio mokymo tikslus, o šio 
tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
Toks skirtingas požiūris, be kita ko, gali apimti:

 specialių sąlygų nustatymą siekiant įsidarbinti ir profesinio mokymo, įdarbinimui ir 
darbui, įskaitant atleidimą iš darbo ir apmokėjimo sąlygas, jaunimui, pagyvenusio 
amžiaus asmenims ir už priežiūrą atsakingiems asmenims, siekiant skatinti jų 
profesinę integraciją ir užtikrinti jų apsaugą;

 minimalaus amžiaus, profesinės patirties ar darbo stažo nustatymą siekiant įsidarbini 
arba gauti tam tikrų su darbu susijusių privilegijų;

 maksimalaus įdarbinimo amžiaus nustatymą, paremtą su konkrečiomis pareigomis 
susijusiam mokymui keliamais reikalavimais arba su poreikiu nustatyti atitinkamą 
išdirbtą laikotarpį iki išėjimo į pensiją.

Apskritai, perkėlus direktyvą į nacionalinę teisę, šį atvejį ir jo atitiktį nacionalinei ir ES teisei 
turi nagrinėti nacionaliniai teismai ir kompetentingos nacionalinės institucijos. Komisija 
negali vertinti, ar pagal nacionalinę teisę surengtas atvirasis konkursas, kuriame nustatyta tam 
tikra amžiaus riba, atitinka nacionalinę ir ES teisę. Komisija kompetentinga tik užtikrinti 
bendruosius direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dalykus, bet nekompetentinga nagrinėti, 
ar specialios sąlygos, kurios pateisintų skirtingą požiūrį dėl amžiaus, taikytinos atskirais 
atvejais. 

Komisija stebėjo Direktyvos 2000/78/EB perkėlimą į Italijos nacionalinę teisę. Dėl nuostatų, 
susijusių diskriminacija dėl amžiaus, oficialiame pranešime Komisija paprašė pakeisti 
nacionalines nuostatas. Šie teisės aktų pakeitimai padaryti 2008 m. birželio 6 d. įstatymu 
Nr. 101. Komisija mano, kad šiuo įstatymu su diskriminacija dėl amžiaus susijusios 
direktyvos nuostatos perkeliamos tinkamai ir toliau nenagrinėja šio klausimo. 

Komisija nekompetentinga vertinti, ar amžiaus ribos nustatymas konkrečiame atvirajame 
konkurse atitinka ES teisę. Tai galima įvertinti tik atlikus teisines procedūras Italijoje.“


