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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1274/2007, którą złożył 1274/2007, którą złożył Guiseppe Sirianni
(Włochy) w sprawie otwartego konkursu na stanowisko w służbie cywilnej 
prefektury i ograniczeń wiekowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że w otwartym konkursie na stanowisko w służbach cywilnych 
wysokich urzędników prefektury, opublikowanym w Gazzetta Ufficiale de la Republica 
Italiana, ustanowiono limit wieku do 35 lat dla pewnej kategorii uczestników. Ograniczenie to 
nie może być uzasadnione charakterem danego stanowiska ani warunkami sprawowania danej 
funkcji. Składający petycję uważa, że ustanowienie ograniczenia wiekowego jest sprzeczne
z dyrektywą Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję napisał w przedmiotowej sprawie do przewodniczącego Komisji 
Europejskiej w dniu 4 czerwca 2007 r. Komisja odpowiedziała na jego pismo w dniu 3 lipca 
2007 r. W swojej odpowiedzi Komisja przedstawiła zasady (i wyjątki) w zakresie równego 
traktowania ze względu na wiek w dziedzinie zatrudnienia wynikające z dyrektywy 
2000/78/WE. W celu uzyskania dodatkowych informacji przekazano też adresy odnośnych 
stron internetowych i wyjaśniono, że Komisja analizuje transpozycję rzeczonej dyrektywy na 
grunt prawa włoskiego, a po zakończeniu transpozycji, każda osoba, która twierdzi, że padła 
ofiarą dyskryminacji, powinna przekazać swoją sprawę sądom krajowym. 
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W dniu 21 listopada 2007 r. składający petycję przesłał do Komisji (DG ds. Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych i Równości Szans) dwa listy elektroniczne (o tej samej treści), w których 
skarży się na fakt, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. Komisja odpowiedziała 
pismem z dnia 22 listopada 2007 r. i ponownie sformułowała te same kwestie, które zawarła
w poprzednich pismach.

Składający petycję wysłał kolejny list elektroniczny datowany na 27 listopada 2007 r. na 
stronę internetową gabinetu Vladimira SPIDLI oraz do DG ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Równości Szans. W tymże liście elektronicznym składający petycję zapytuje, 
dlaczego Komisja nie może zająć się takim roszczeniem. Po przesłaniu listu wystosowano 
pismo do przewodniczącego Komisji Europejskiej w dniu 3 grudnia 2007 r. (ta sama treść). 
Komisja odpowiedziała pismem z dnia 4 stycznia 2008 r., w którym wyjaśniono, że fakty 
ujawnione przez składającego petycję są odosobnione (tj. we Włoszech nie ma miejsca tego 
typu praktyka ogólna) i dlatego skarżący powinien podjąć działania przed sądami krajowymi. 
Komisja podkreśliła ponadto, że „uwzględniając rolę strażnika traktatów, sama Komisja 
może zatem zdecydować, czy wskazane jest inicjowanie postępowań przeciw państwom 
członkowskim w związku z niedopełnieniem przez nie zobowiązań i określić postępowanie lub 
zaniechanie przypisywane danemu państwu członkowskiemu, na podstawie którego takie 
postępowania powinny być wszczynane.” (wyrok Trybunału z dnia 11 sierpnia 1995 r., 
sprawa C-431/92, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec, 
punkt 22). Na koniec Komisja zaznaczyła, że obecnie priorytetem jest procedura w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Włochom, wszczęta w związku
z niewłaściwą transpozycją dyrektywy 2000/78/WE. 

W dniu 29 stycznia 2008 r. składający petycję przesłał pismo do przewodniczącego Komisji 
Europejskiej (treść tożsama z treścią poprzedniego listu elektronicznego z dnia 27 listopada 
2007 r.), a w dniu 13 lutego 2008 r. ponownie wystosował kolejne pismo do 
przewodniczącego (ta sama treść). W dniu 26 marca 2008 r. Komisja udzieliła odpowiedzi na 
oba pisma, powtarzając te same, co poprzednio, kwestie. 

A zatem Komisja, odnosząc się do intensywnej korespondencji ze składającym petycję, może 
jedynie powtórzyć, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez składającego petycję, 
ujawnione fakty nie wydają się odzwierciedlać ogólnej praktyki we Włoszech, co 
uzasadniałoby wszczęcie konkretnej procedury, składający petycję powinien podjąć działania 
przed sądami krajowymi we Włoszech, a Komisja zainicjowała procedurę w sprawie 
naruszenia przeciwko Włochom w związku z niewłaściwą transpozycją dyrektywy 
2000/78/WE. 

Można też dodać, że w wyniku procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, wszczętej przez Komisję, Włochy przyjęły niedawno nowa ustawę 
wprowadzającą zmiany do istniejącego prawodawstwa antydyskryminacyjnego. Zmiany te 
mają na celu rozwiązanie problematycznych kwestii poruszanych w ramach procedur
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom. 

Obecnie Komisja analizuje nowe prawodawstwo włoskie, o którym niedawno powiadomiono. 
Na podstawie tej analizy Komisja zdecyduje, czy należy kontynuować procedurę w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Włochom.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W swoim poprzednim komunikacie Komisja wyjaśniła, że analizuje transpozycję dyrektywy
2000/78/WE we Włoszech, oraz że po poprawnym zakończeniu transpozycji każda osoba, 
która twierdzi, że jest ofiarą dyskryminacji, powinna wnieść sprawę do sądów krajowych. 

Zgodnie z art. 6 wspomnianej wyżej dyrektywy odmienne traktowanie ze względu na wiek 
może być uzasadnione. W tym kontekście państwa członkowskie mogą uznać, że odmienne 
traktowanie ze względu na wiek nie stanowi dyskryminacji, jeżeli w ramach prawa krajowego 
zostanie to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem,
w szczególności celami polityki zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia zawodowego, i jeżeli 
środki mające służyć realizacji tego celu są właściwe i konieczne.
Takie odmienne traktowanie może polegać między innymi na:

 wprowadzeniu specjalnych warunków dostępu do zatrudnienia i kształcenia 
zawodowego, zatrudnienia i pracy, włącznie z warunkami zwalniania
i wynagradzania, dla ludzi młodych, pracowników starszych i osób mających na 
utrzymaniu inne osoby, w celu wspierania ich integracji zawodowej lub zapewnienia 
im ochrony;

 określeniu warunków dolnej granicy wieku, doświadczenia zawodowego lub stażu 
pracy, wymaganego do zatrudnienia lub niektórych korzyści związanych
z zatrudnieniem;

 określenia górnej granicy wieku przy rekrutacji, z uwzględnieniem wykształcenia 
wymaganego na danym stanowisku lub potrzeby racjonalnego okresu zatrudnienia 
przed przejściem na emeryturę.

Na ogół, kiedy dyrektywa zostanie przeniesiona na grunt prawa krajowego, to do sądów 
krajowych i właściwej administracji krajowej należy analizowanie sprawy i jej zgodności
z prawem krajowym i unijnym. Komisja nie może dokonać oceny tego, czy otwarty konkurs 
przeprowadzany na mocy prawa krajowego, w ramach którego ustalono pewną granicę wieku, 
jest zgodny z prawem krajowym i prawem UE. Komisja posiada tylko kompetencje
w zakresie zapewniania ogólnej transpozycji dyrektywy, ale nie dysponuje uprawnieniami do 
badania, czy w indywidualnych przypadkach mają zastosowanie konkretne warunki, które 
uzasadniają odmienne traktowanie ze względu na wiek. 

Komisja monitorowała przeniesienie dyrektywy 2000/78/WE na grunt prawa krajowego.
W odniesieniu do przepisów w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek Komisja, w swoim 
wezwaniu do usunięcia uchybienia, zwróciła się o dokonanie zmian przepisów krajowych. 
Owe zmiany legislacyjne wprowadzono ustawą nr 101 z dnia 6 czerwca 2008 r. Komisja 
uważa, że ustawa ta poprawnie transponuje przepisy przedmiotowej dyrektywy dotyczące 
dyskryminacji ze względu na wiek i nie będzie dalej zajmować się tą sprawą. 

Komisja nie ma uprawnień do dokonania oceny, czy wprowadzenie granicy wieku
w konkretnym konkursie otwartym jest zgodne z prawem UE. Ocenić to można tylko
w ramach procedur prawnych we Włoszech.


