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Temats: Lūgumraksts Nr. 1274/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Guiseppe 
Sirianni, par atklāto konkursu amatam prefektūras civildienestā un vecuma 
ierobežojumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka laikrakstā Gazzetta Ufficiale de la Republica Italiana
izsludinātajā atklātajā konkursā par augsta ranga amatpersonu amatu prefektūras civildienestā 
noteiktais vecuma ierobežojums 35 gadi ir noteikts, lai potenciālos konkursantus iedalītu 
kategorijās. Šo noteikumu neattaisno darbības sfēras raksturs vai konteksts, kādā notiks 
darbība. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka vecuma ierobežojuma noteikšana ir pretrunā 
Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvai 2000/78/EK.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs 2007. gada 4. jūnijā rakstīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājam par 
šo jautājumu. Komisija atbildēja uz viņa vēstuli 2007. gada 3. jūlijā. Komisija savā atbildē 
izklāstīja noteikumus (un izņēmumus) par līdztiesības vecuma ziņā ievērošanu nodarbinātībā 
saskaņā ar Direktīvu 2000/78/EK. Tā arī norādīja saistītās tīmekļa vietnes, kurās var iegūt 
papildu informāciju, un skaidroja, ka Komisija ir analizējusi direktīvas transponēšanu Itālijas 
tiesību aktos un ka pēc transponēšanas pabeigšanas jebkurai personai, kas paziņo, ka kļuvusi 
par diskriminācijas upuri, jāvēršas dalībvalsts tiesās.

Lūgumraksta iesniedzējs 2007. gada 21. novembrī nosūtīja divas e-pasta vēstules (ar vienādu 
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saturu) Komisijai (Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorātam), 
kurās viņš sūdzējās par to, ka nav saņēmis nekādu atbildi. Komisija sniedza atbildi 2007. gada 
22. novembrī, kurā atkārtoti norādīja tos pašus punktus, kas minēti tās iepriekšējā vēstulē.

Lūgumraksta iesniedzējs 2007. gada 27. novembrī nosūtīja vēl vienu e-pasta vēstuli CAB 
SPIDLA WEBPAGE un Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības
ģenerāldirektorātam. Šajā e-pasta vēstulē lūgumraksta iesniedzējs jautāja, kāpēc Komisija 
nevarētu izskatīt šo prasību. Šai e-pasta vēstulei 2007. gada 3. decembrī sekoja Eiropas 
Komisijas priekšsēdētāja vēstule (ar tādu pašu saturu). Komisija nosūtīja atbildes vēstuli, 
datētu ar 2008. gada 4. janvāri, kurā tā skaidroja, ka lūgumraksta iesniedzēja uzrādītie fakti ir 
atsevišķs gadījums (t. i., nav šāda vispārēja veida pieredze Itālijā) un tādēļ sūdzības 
iesniedzējam jāiesniedz sūdzība valsts tiesās. Turklāt Komisija uzsvēra, ka „ņemot vērā tās 
Līguma uzrauga lomu, Komisija vienīgā ir kompetenta izlemt, vai ir atbilstoši uzsākt tiesas 
prāvu pret dalībvalsti par to, ka tā nav izpildījusi savas saistības, un noteikt uz attiecīgo 
dalībvalsti attiecināmu darbību vai bezdarbību, uz kuras pamata šīs tiesas prāvas var tikt 
uzsāktas”. (Tiesas 1995. gada 11. augusta spriedums lietā C-431/92, Eiropas Kopienu 
Komisija pret Vācijas Federatīvo Republiku, 22. punkts). Visbeidzot, Komisija uzsvēra, ka 
šobrīd prioritāte ir pret Itāliju ierosinātā pārkāpuma procedūra par nepareizu Direktīvas 
2000/78/EK transponēšanu.

2008. gada 29. janvārī lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja vēstuli Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājam (ar tādu pašu saturu kā iepriekšējā, 2007. gada 27. novembra, e-pasta 
vēstule), un 2008. gada 13. februārī viņš nosūtīja vēl vienu vēstuli (ar tādu pašu saturu). 
Komisija 2008. gada 26. martā atbildēja uz abām vēstulēm, atkārtoti norādot jau iepriekš 
minētos punktus.

Tādējādi Komisija attiecībā uz daudzkārtējo saraksti ar lūgumraksta iesniedzēju var tikai 
atkārtoti norādīt, ka saskaņā ar pavalstnieka sniegto informāciju norādītie fakti, šķiet, neatbilst 
vispārējai pieredzei Itālijā, un tas varētu pamatot konkrēto procedūru, ka lūgumraksta 
iesniedzējam labāk iesniegt sūdzību Itālijā valsts tiesās un ka Komisija uzsākusi pārkāpuma 
procedūru pret Itāliju par nepareizu Direktīvas 2000/78/EK transponēšanu.

Tāpat var piebilst, ka Komisijas uzsāktās pārkāpumu procedūras rezultātā Itālija nesen ir 
pieņēmusi jaunu likumu, ar ko nosaka grozījumus pašreizējos pretdiskriminācijas tiesību 
aktos. Šie grozījumi ir paredzēti, lai novērstu problemātiskos punktus, par kuriem ierosināta 
pārkāpuma procedūra pret Itāliju.

Pašreiz Komisija pārbauda jaunos Itālijas tiesību aktus, kas tikko tika paziņoti. Pamatojoties 
uz šo analīzi, Komisija lems par to, vai turpināt vai neturpināt pārkāpuma procedūru pret 
Itāliju.”

4. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Savā iepriekšējā paziņojumā Komisija paskaidroja, ka tā analizē Direktīvas 2000/78/EK 
transponēšanu Itālijā un, kolīdz transponēšana būs korekti pabeigta, personai, kas uzskata sevi 
par diskriminācijas upuri, būtu jāsniedz sava lieta valsts tiesās. 

Saskaņā ar iepriekš minētās direktīvas 6. pantu var būt attaisnojama dažāda attieksme, kuras 
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pamatā ir cilvēka vecums. Šajā nolūkā dalībvalstis var paredzēt, ka dažāda attieksme, kuras 
pamatā ir vecums, neveido diskrimināciju, ja attiecīgās valsts tiesību kontekstā tā ir objektīvi 
un saprātīgi attaisnota ar likumīgu mērķi, tostarp likumīgu nodarbinātības politiku, darba tirgu 
un profesionālās izglītības mērķiem, un ja šā mērķa sasniegšanas līdzekļi ir atbilstīgi un 
vajadzīgi.
Šāda dažāda attieksme cita starpā var ietvert:

 to, ka nosaka īpašus nosacījumus darba un profesionālās izglītības iespējām, 
nodarbinātības un profesijas nosacījumus, tostarp atlaišanas un atalgošanas 
nosacījumus jauniešiem, vecākiem strādniekiem un personām, kuru apgādībā ir citas 
personas, lai veicinātu viņu profesionālo integrāciju vai nodrošinātu aizsardzību;

 to, ka nosaka obligātos nosacījumus attiecībā uz vecumu, profesionālo pieredzi vai 
darba stāžu, lai iegūtu darbu vai konkrētas ar to saistītas priekšrocības;

 to, ka nosaka maksimālo vecumu pieņemšanai darbā, pamatojoties uz izglītības 
prasībām attiecīgajam amatam vai uz vajadzību pēc saprātīga darba laikposma pirms 
pensijas.

Pamatā, kolīdz direktīva ir transponēta valsts tiesību aktos, tā ir valsts tiesu un atbildīgo valsts 
pārvaldes iestāžu kompetence vērtēt konkrēto gadījumu un tā atbilstību valsts un ES tiesību 
aktiem. Komisija nevar izvērtēt jautājumu par to, vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem rīkotais 
atklātais konkurss, kurā noteikts vecuma ierobežojums, atbilst valsts un ES tiesību aktiem. 
Komisija drīkst tikai nodrošināt direktīvas vispārējo transponēšanu, taču nevar izmeklēt, vai 
atsevišķos gadījumos pastāv kādi īpaši nosacījumi, kuri attaisno dažādu attieksmi cilvēka 
vecuma dēļ. 

Komisija ir uzraudzījusi Direktīvas 2000/78/EK transponēšanu Itālijas tiesību aktos. Attiecībā 
uz noteikumiem par diskrimināciju cilvēka vecuma dēļ Komisija savā oficiālā paziņojuma 
vēstulē pieprasīja izmaiņas valsts noteikumos. Šīs izmaiņas tiesību aktos ir ieviestas ar 
2008. gada 6. jūnija Likumu Nr. 101. Komisija uzskata, ka ar šo likumu ir pareizi transponēti 
direktīvas noteikumi par diskrimināciju cilvēka vecuma dēļ, un neturpinās izskatīt šo 
jautājumu. 

Komisija nav kompetenta vērtēt, vai vecuma ierobežojuma noteikšana konkrētajā atklātajā 
konkursā ir vai nav saskaņā ar ES tiesību aktiem. To var izvērtēt tikai ar tiesiskām 
procedūrām Itālijā.”


