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1. Sammendrag

Andrageren anfører, at mens ansatte i den offentlige sektor i Italien under visse 
omstændigheder har ret til en særlig orlov med henblik på at få en akademisk uddannelse og 
samtidig kan bibeholde deres løn, pensionsrettigheder og anciennitet, gælder det samme ikke i 
den private sektor. Han betragter det som forskelsbehandling af offentlige og private ansatte 
og derfor som en overtrædelse af gældende lovgivning, herunder EF-traktatens artikel 142.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"På europæisk plan indeholder direktiv 2003/88/EF minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstid. Direktivet gælder både 
arbejdstagere i den offentlige sektor og i den private sektor. Det regulerer blandt andet visse 
aspekter vedrørende årlig ferie. I overensstemmelse med direktivets artikel 7 træffer 
medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en årlig 
betalt ferie af mindst fire ugers varighed i overensstemmelse med de kriterier for opnåelse og 
tildeling heraf, som er fastsat i national lovgivning og/eller praksis. Endvidere fastsættes det i 
direktivet, at den minimale årlige betalte ferieperiode ikke kan erstattes med en finansiel 
godtgørelse, medmindre arbejdsforholdet ophører.
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Domstolen præciserede i sin vigtige dom i BECTU i 2001 betydningen af og formålet med 
retten til betalt årlig ferie. Domstolen fastslog, at "hver arbejdstagers ret til årlig betalt ferie 
må betragtes som et særligt vigtigt princip i Fællesskabets sociallovgivning, der ikke kan 
fraviges, og som kun kan gennemføres af de kompetente nationale myndigheder inden for de 
udtrykkelige begrænsninger, der er fastsat af direktiv 93/104 selv."1

Italien har gennemført retten til betalt årlig ferie i henhold til arbejdstidsdirektivet i lovdekret 
66/2003, hvori det i artikel 10 fastsættes, at hver arbejdstager har ret til årlig betalt ferie af 
mindst fire ugers varighed. Lovdekretet gælder både den offentlige sektor og den private 
sektor. De regler, som dette andragende vedrører, påvirker ikke denne bestemmelse.

Særlig orlov til akademisk uddannelse som beskrevet i andragendet ligger derfor ud over 
rettighederne i henhold til artikel 10 og kan ikke betragtes som hørende under 
anvendelsesområdet for direktiv 2003/88/EF. Direktivet betyder dog ikke, at medlemsstaterne 
ikke kan fastlægge en sådan orlov.

I henhold til EF-lovgivningen kan ulovlige grunde til forskelsbehandling navnlig være baseret 
på køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. 
Andrageren har ikke påvist, at der er blevet anvendt sådanne ulovlige grunde i denne 
situation. Det skal påpeges, at forskellige arbejdsvilkår mellem den offentlige og private 
sektor ikke kan forveksles med de ulovlige grunde, som er anført ovenfor.

Konklusioner

Det fremgår ikke af de tilgængelige oplysninger, at den bestridte nationale foranstaltning er i 
strid med kravene i arbejdstidsdirektivet, eller af den kan anfægtes på en retlig baggrund, som 
berettiger til foranstaltninger mod forskelsbehandling. Kommissionen mener, at andragendet 
vedrører spørgsmål, som ikke hører under fællesskabslovgivningen, men hører under de 
nationale myndigheders kompetence."

                                               
1 BECTU (sag C-173/99), præmis 43.


