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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция 1335/2009, внесена от Raffaele Mancuso, с италианско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация между служителите от публичния и 
частния сектор

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията посочва, че докато служителите от публичния сектор в 
Италия имат право при определени обстоятелства да ползват специален отпуск за 
целите на академично образование, като запазват заплатата си, пенсионните си 
осигуровки и стажа, това не се отнася за служителите в частния сектор. Той счита това 
за дискриминация между служителите на публичния и на частния сектор и 
следователно за нарушение на съществуващото законодателство, включително на 
член 142 от Договора за ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

На европейско равнище минималните изисквания за безопасност и здраве при 
организацията на работното време се съдържат в Директива 2003/88/EО. Директивата е 
приложима както по отношение на работниците в държавния сектор, така и по 
отношение на тези в частния сектор. Наред с друго, в нея са уредени и някои аспекти, 
свързани с годишния отпуск. Съгласно член 7 от директивата, държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всеки работник има право на 
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платен годишен отпуск от най-малко четири седмици в съответствие с условията за 
придобиване на право и предоставяне на такъв отпуск, предвидени от националното 
законодателство и/или практика. В директивата е указано също, че минималният 
период за платен годишен отпуск не може да се замества с финансово обезщетение, 
освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

Важното съдебно решение, издадено от Съда на ЕС във връзка с делото BECTU през 
2001 г., изясни значението и целта на правото на платен годишен отпуск. Съдът 
постанови, че „правото на всеки работник на платен годишен отпуск трябва да бъде
считано за особено важен принцип на общностното социално право, от което не може 
да има изключения, и чието прилагане от страна на компетентните национални органи 
трябва да се ограничи в рамките на ограниченията, изрично посочени от Директива 
93/104“.1

Италия е транспонирала правото на платен годишен отпуск съгласно Директивата за 
работното време посредством законодателен декрет 66/2003, където в член 10 е 
указано, че всеки работник има право на платен годишен отпуск в размер на не по-
малко от четири седмици. Този законодателен декрет е приложим както по отношение 
на държавния, така и на частния сектор. Правилата, които имат отношение към тази 
петиция, не засягат това изискване.

Следователно, специалният отпуск за целите на академично обучение, посочен в 
петицията, е допълнение към правата, предвидени в член 10, и не може да бъде 
разглеждан като попадащ в обхвата на Директива 2003/88/EО. Директивата обаче не 
възпрепятства държавите-членки да предоставят подобен отпуск.  

В рамките на правото на ЕО, противозаконни причини за дискриминация са онези, 
които са основани на полова принадлежност, расов или етнически произход, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Вносителят на 
петицията не е посочил наличието на подобни незаконни основания, приложени в 
неговия случай. Следва да бъде изтъкнато, че разликите в условията на работа между 
държавния и частния сектор не могат да бъдат бъркани с противозаконните основания 
за дискриминация, споменати по-горе.

Заключения
Наличната информация не дава основания да се счита, че въпросната национална мярка  
противоречи на изискванията на Директивата за работното време, нито че би могла да 
бъде оспорена с легитимни аргументи, въз основа на които да могат да бъдат 
предприети антидискриминационни действия. Комисията е на мнение, че тази петиция 
засяга въпроси, които са извън обхвата на правото на Общността и спадат към 
компетентността на националните органи.

                                               
1 BECTU (Дело C-173/99), параграф 43.


