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Betreft: Verzoekschrift 1274/2007, ingediend door Guiseppe Sirianni (Italiaanse 
nationaliteit), over het algemeen vergelijkend onderzoek voor toegang tot de 
functie van ambtenaar bij de prefectuur en de leeftijdsgrens daarvoor

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat in een algemeen vergelijkend onderzoek voor toegang tot de functie van 
hoge ambtenaar bij de prefectuur, dat werd bekendgemaakt in de Gazzetta Ufficiale de la 
Republica Italiana, voor een aantal categorieën potentiële deelnemers een leeftijdsgrens van 
35 jaar werd gesteld. Deze bepaling kan niet worden gerechtvaardigd op grond van de aard 
van de arbeid in kwestie en van de context waarin deze arbeid wordt uitgevoerd. Indiener 
beweert dat het stellen van een leeftijdsgrens in strijd is met Richtlijn 2000/78/EG van de 
Raad van 27 november 2000.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Indiener heeft de voorzitter van de Commissie op 4 juni 2007 over dit onderwerp geschreven. 
De Commissie heeft zijn brief op 3 juli 2007 beantwoord. In haar antwoord zette de 
Commissie de regels (en uitzonderingen) betreffende gelijke behandeling op grond van 
leeftijd in arbeid krachtens Richtlijn 2000/78/EG uiteen. Voorts noemde de Commissie enkele 
relevante websites met informatie over dit onderwerp. Vervolgens gaf de Commissie aan dat 
zij bezig is met een onderzoek naar de omzetting van de richtlijn in Italiaans recht en dat na 
gereedkoming van de omzetting eenieder die beweert het slachtoffer te zijn van discriminatie, 
zijn of haar zaak kan voorleggen aan nationale rechterlijke instanties. 
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Op 21 november 2007 heeft indiener de Commissie (DG Werkgelegenheid, sociale zaken en 
gelijke kansen) twee e-mailberichten gezonden met dezelfde inhoud. Daarin beklaagde 
indiener zich over het feit dat hij tot op die datum nog geen antwoord had ontvangen. De 
Commissie antwoordde daarop met een brief gedateerd op 22 november 2007, waarin zij de in 
haar vorige brief vermelde punten nog eens herhaalde.

Indiener stuurde op 27 november 2007 opnieuw een e-mailbericht aan CAB SPIDLA 
WEBPAGE en aan het DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen. In dit bericht 
vroeg indiener waarom de Commissie het niet eens kon zijn met zijn stelling. Dit e-
mailbericht werd gevolgd door een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie 
gedateerd op 3 december 2007 (weer met dezelfde inhoud). De Commissie antwoordde hierop 
met een brief gedateerd op 4 januari 2008. Daarin gaf zij aan dat de door indiener gehekelde 
feiten op zichzelf stonden (dat wil zeggen, in Italië bestond geen algemene praktijk op dat 
gebied) en dat daarom door een klager beroep dient te worden ingesteld bij nationale 
rechterlijke instanties. Bovendien benadrukte de Commissie het volgende: "Gelet op haar rol 
van hoedster van het Verdrag, is de Commissie dus bij uitsluiting bevoegd te beslissen, of het 
opportuun is om een niet-nakomingsprocedure in te leiden, en op grond van welk aan de 
betrokken lidstaat toe te rekenen handelen of nalaten de procedure moet worden ingeleid." 
(Arrest van het Hof van 11 augustus 1995, zaak C-431/92, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen tegen Bondsrepubliek Duitsland, punt 22). Ten slotte wees de Commissie 
erop dat de inbreukprocedure tegen Italië wegens onjuiste omzetting van Richtlijn 
2000/78/EG op dat ogenblik prioriteit had. 

Op 29 januari 2008 zond indiener een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie 
(met dezelfde inhoud als het e-mailbericht van 27 november 2007) en op 13 februari 2008 
zond hij opnieuw een brief aan de voorzitter (weer met dezelfde inhoud). De Commissie 
beantwoordde beide brieven op 26 maart 2008, waarbij zij de al eerder aangehaalde punten 
nog eens herhaalde. 

Bijgevolg kan de Commissie ten aanzien van de uitgebreide correspondentie met indiener 
alleen maar herhalen dat de gehekelde feiten volgens de door de burger verschafte informatie 
niet in overeenstemming lijken met de algemene praktijk in Italië, waardoor een speciale 
procedure zou zijn gerechtvaardigd, dat indiener beter beroep zou kunnen instellen bij 
nationale rechterlijke instanties in Italië en dat de Commissie een inbreukprocedure tegen 
Italië heeft ingeleid inzake de onjuiste omzetting van Richtlijn 2000/78/EG. 

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat, als direct gevolg van de door de Commissie 
ingeleide inbreukprocedure, in Italië onlangs een nieuwe wet is aangenomen, die voorziet in 
amendementen op de bestaande antidiscriminatiewetgeving. Deze amendementen zijn 
bedoeld om de problemen weg te nemen die naar voren zijn gekomen tijdens de 
inbreukprocedures tegen Italië. 

Momenteel is de Commissie bezig met een onderzoek naar de nieuwe Italiaanse wetgeving, 
waarvan kortgeleden kennis is gegeven. Op basis van dit onderzoek zal de Commissie 
besluiten of de inbreukprocedure tegen Italië al dan niet zal worden voortgezet.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

In haar eerdere antwoord heeft de Commissie uiteengezet dat zij bezig was met een onderzoek 
naar de omzetting van Richtlijn 2000/78/EG in Italië en dat, nadat de omzetting op de juiste 
manier is voltooid, eenieder die beweert het slachtoffer te zijn van discriminatie, zijn of haar 
zaak kan voorleggen aan nationale rechterlijke instanties. 

Op grond van artikel 6 van bovengenoemde richtlijn zijn verschillen in behandeling op basis 
van leeftijd gerechtvaardigd. Met dat oogmerk kunnen de lidstaten bepalen dat verschillen in 
behandeling op grond van leeftijd geen discriminatie vormen indien zij in het kader van de 
nationale wetgeving objectief en redelijk worden gerechtvaardigd door een legitiem doel, met 
inbegrip van legitieme doelstellingen van het beleid op het terrein van de werkgelegenheid, de 
arbeidsmarkt of de beroepsopleiding, en indien de middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk zijn.
Dergelijke verschillen in behandeling kunnen onder meer omvatten:

 het creëren van bijzondere voorwaarden voor toegang tot arbeid en beroepsopleiding, 
van bijzondere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, met inbegrip van 
voorwaarden voor ontslag en beloning voor jongeren, oudere werknemers en 
werknemers met personen ten laste, teneinde hun opneming in het arbeidsproces te 
bevorderen, en hun bescherming te verzekeren;

 de vaststelling van minimumvoorwaarden met betrekking tot leeftijd, beroepservaring 
of -anciënniteit in een functie voor toegang tot de arbeid of bepaalde daaraan 
verbonden voordelen;

 de vaststelling van een maximumleeftijd voor aanwerving, gebaseerd op de 
opleidingseisen voor de betrokken functie of op de noodzaak van een aan pensionering 
voorafgaand redelijk aantal arbeidsjaren.

In zijn algemeenheid geldt dat als de richtlijn eenmaal is omgezet in nationale wetgeving, het 
aan de nationale rechtbanken en de bevoegde nationale overheid is om de zaak te 
onderzoeken en na te gaan of deze voldoet aan nationale en EU-wetgeving. De vraag of een 
algemeen vergelijkend onderzoek onder nationale wetgeving met een bepaalde leeftijdsgrens 
verenigbaar is met nationale en EU-wetgeving, kan niet door de Commissie worden 
beoordeeld. De Commissie is uitsluitend bevoegd om de algemene omzetting van een richtlijn 
te garanderen, maar niet om te onderzoeken of er, in afzonderlijke gevallen, specifieke 
voorwaarden gelden die een verschillende behandeling op grond van leeftijd rechtvaardigen. 

De Commissie heeft de omzetting van Richtlijn 2000/78/EG in de nationale Italiaanse 
wetgeving onderzocht. Met betrekking tot de bepalingen inzake leeftijdsdiscriminatie heeft de 
Commissie, in haar schriftelijke aanmaning, om wijzigingen in de nationale bepalingen 
gevraagd. Deze wettelijke wijzigingen zijn doorgevoerd via wet nr. 101 van 6 juni 2008. De 
Commissie beschouwt deze wet als een correcte omzetting van de bepalingen in de richtlijn 
inzake leeftijdsdiscriminatie en zal de zaak niet voortzetten. 

De Commissie is niet bevoegd om te beoordelen of het instellen van een leeftijdsgrens in een 
specifiek algemeen vergelijkend onderzoek al dan niet in lijn is met EU-wetgeving. Dit kan 
alleen worden beoordeeld door middel van wettelijke procedures in Italië.


