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darbuotojų traktavimo, kurią pateikė Italijos pilietis Raffaele Mancuso 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad nors Italijos viešajame sektoriuje dirbantys asmenys tam 
tikromis aplinkybėmis turi teisę į specialias atostogas studijų reikmėms, per kurias išlaiko 
darbo užmokestį, pensijų išmokas ir jiems skaičiuojamas darbo stažas, privačiajame sektoriuje 
ši tvarka negalioja. Jis mano, kad tai yra nevienodas viešojo ir privačiojo sektorių darbuotojų 
traktavimas ir kad taip pažeidžiami galiojantys teisės aktai ir EB sutarties 142 straipsnis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Europos lygmeniu būtiniausi saugos ir sveikatos reikalavimai dėl darbo laiko organizavimo 
nustatyti Direktyvoje 2003/88/EB. Ši direktyva taikoma ir viešojo, ir privačiojo sektoriaus 
darbuotojams. Joje, be kita ko, nustatyti ir tam tikri kasmetinių atostogų aspektai. Pagal 
direktyvos 7 straipsnį valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad kiekvienas 
darbuotojas turėtų teisę į mažiausiai keturių savaičių mokamas kasmetines atostogas pagal 
nacionalinės teisės aktais ir (arba) praktika nustatytas teisės į tokias atostogas ir jų suteikimo 
sąlygas. Be to, direktyvoje nustatyta, kad mažiausiais kasmetinių mokamų atostogų laikas 
negali būti pakeistas kompensacija, išskyrus tuos atvejus, kai yra nutraukiami darbo santykiai.
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Svarbiame 2001 m. Teisingumo Teismo sprendime BECTU išaiškinta teisės į mokamas 
kasmetines atostogas reikšmė ir tikslai. Teismas nusprendė, kad „kiekvieno darbuotojo teisė į 
mokamas kasmetines atostogas turi būti laikoma ypatingos svarbos Bendrijos socialinės teisės 
principu, nuo kurio negalima nukrypti ir kurį kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos turi įgyvendinti laikydamosi aiškiai Direktyvoje 93/104 nustatytų ribų“1.

Darbo laiko direktyvoje nustatytą teisę į mokamas kasmetines atostogas Italija perkėlė 
įstatymo galią turinčiu dekretu Nr. 66/2003, kurio 10 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas 
darbuotojas turi teisę į ne trumpesnes kaip keturių savaičių kasmetines mokamas atostogas.
Šis įstatymo galią turintis dekretas taikomas ir viešajam, ir privačiajam sektoriui. Taisyklės, 
kurias mini peticijos pateikėjas, nepažeidžia šios nuostatos.

Taigi peticijoje nurodytos specialios atostogos studijų reikmėms yra papildoma teisė, kuri 
nebuvo nustatyta šio dekreto 10 straipsnyje, todėl negali būti laikoma, kad jos patenka į 
Direktyvos 2003/88/EB taikymo sritį. Vadinasi, šia direktyva neprieštaraujama, kad valstybės 
narės nustatytų teisę į tokias atostogas.

Pagal EB teisinę sistemą neteisėtas diskriminacijos pagrindas gali būti lytis, rasė arba etninė 
kilmė, religija arba tikėjimas, negalia, amžius arba seksualinė orientacija. Peticijos pateikėjas 
nepateikė įrodymų, kad jo atveju taikomas toks neteisėtas pagrindas. Reikia atkreipti dėmesį, 
kad darbo sąlygų skirtumų viešajame ir privačiajame sektoriuose negalima painioti su minėtu 
neteisėtu pagrindu.

Išvados
Iš turimos informacijos nematyti, kad ginčijama nacionalinė priemonė prieštarautų Darbo 
laiko direktyvoje nustatytiems reikalavimams arba kad ją būtų galima ginčyti teisiniu 
pagrindu, kuriuo remiantis būtų galima iškelti bylą dėl diskriminacijos. Komisijos nuomone, 
šioje peticijoje keliami tokie klausimai, kurie nepatenka į Bendrijos teisės taikymo sritį ir 
priklauso nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai.“

                                               
1 Sprendimo BECTU (C-173/99), 43 punktas.


