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Tárgy: Raffaele Mancuso, olasz állampolgár által benyújtott 1335/2009. számú petíció a 
közszolgálatban és versenyszférában alkalmazottakkal szembeni feltételezett 
egyenlőtlen bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója vázolja, hogy a közszférában alkalmazott munkavállalóknak 
Olaszországban bizonyos körülmények között lehetőségük van arra, hogy felsőfokú 
tanulmányuk alatt fizetett tanulmányi szabadság illesse meg őket, tovább fizessék nekik a 
nyugdíjjárulékot, és az előléptetések szempontjából is beszámítsák ezt az időszakot. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a versenyszférára nem érvényesek ezek a szabályok. Ezért úgy 
véli, hogy nem biztosított a közszolgálatban és versenyszférában alkalmazottakkal szembeni 
egyenlő bánásmód. Felfogása szerint ez többek között az EKSz. 142. cikkével is ellentétes.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

Európai szinten a 2003/88/EK irányelv határozza meg a munkaidő megszervezésével 
kapcsolatos minimális biztonsági és egészségügyi követelményeket. Ez az irányelv a 
közszektor és a magánszektor munkavállalóira egyaránt vonatkozik; egyebek mellett az éves 
szabadság bizonyos szempontjait is szabályozza. Az irányelv 7. cikkével összhangban a 
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tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy minden 
munkavállalót legalább négy hét éves szabadság illessen meg a nemzeti jogszabályok és/vagy 
gyakorlat által megállapított ilyen szabadságra való jogosultság és a szabadság biztosítása 
feltételeinek megfelelően. Az irányelv rögzíti továbbá, hogy az éves szabadság minimális 
időtartama nem helyettesíthető annak fejében nyújtott juttatással, a munkaviszony 
megszűnésének esetét kivéve.

A Bíróság által a BECTU-ügyben, 2001-ben hozott fontos ítélet tisztázta az éves 
szabadsághoz való jog jelentőségét és célkitűzéseit. A Bíróság megállapította, hogy „a minden 
munkavállalót megillető fizetett éves rendes szabadsághoz való jog a közösségi szociális jog 
különleges fontossággal bíró elve, amelytől nem lehet eltérni, és amelynek az illetékes 
nemzeti hatóságok általi érvényesítése csak a [...] 93/104/EK irányelvben [...] kifejezetten 
meghatározott korlátok között történhet”.1

Olaszország a 66/2003 törvényerejű rendelettel ültette át a munkaidő-szervezésről szóló 
irányelv szerinti fizetett éves szabadsághoz való jogot, amelynek 10. cikke meghatározza, 
hogy minden munkavállalót legalább négyhetes fizetett éves szabadság illet meg. Ez a 
törvényerejű rendelet a közszektorra és a magánszektorra egyaránt vonatkozik. Azok a 
szabályok, amelyekre a petíció hivatkozik, nem érintik ezt a rendelkezést. 

A petícióban leírthoz hasonló, felsőfokú tanulmányokra szolgáló különleges szabadság ezért 
kiegészíti a 10. cikk által előírt jogokat, és nem tekinthető a 2003/88/EK irányelv hatálya alá 
tartozónak. Tehát az irányelv nem ellentétes azzal, hogy a tagállamok ilyen szabadságot 
határoznak meg.  

Az Európai Közösség jogszabályi keretein belül a megkülönböztetés oka törvényellenes, ha 
az nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapul. A petíció benyújtója nem tájékoztatott arról, hogy 
esetében ilyen törvénytelen hivatkozási alap alkalmazásáról lenne szó. Rá kell mutatni arra, 
hogy a köz- és a magánszektor munkakörülményei közötti különbségek nem téveszthetők 
össze a fent meghatározott törvényellenes okokkal.

Következtetések
A rendelkezésre álló információk nem támasztják alá, hogy a vitatott nemzeti intézkedés 
ellentétes lenne a munkaidő-szervezésről szóló irányelv előírásaival, vagy hogy azt meg 
lehetne támadni olyan jogos indokok alapján, amelyekre megkülönböztetés elleni fellépés 
alapozható. A Bizottság véleménye szerint ez a petíció olyan kérdéseket érint, amelyek kívül 
esnek a közösségi jog hatályán és a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoznak. 

                                               
1 BECTU-ügy (C-173/99.), 43. bekezdés


