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Temats: Lūgumraksts Nr. 1335/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Raffaele 
Mancuso, par iespējamu diskrimināciju starp valsts un privātā sektora 
darbiniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, lai arī valsts sektora darbinieki Itālijā noteiktos apstākļos 
var būt tiesīgi uz īpašu atvaļinājumu akadēmisku studiju nolūkos, paturot savas algas, pensijas 
tiesības un darba stāžu, tas pats neattiecas uz privāto sektoru. Viņš uzskata, ka tā ir 
diskriminācija starp valsts un privātā sektora darba ņēmējiem un tādēļ pastāvošo tiesību aktu 
pārkāpums, ieskaitot EK līguma 142. pantu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 22. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Eiropas līmenī Direktīvā 2003/88/EK noteiktas obligātās drošības un veselības prasības 
attiecībā uz darba laika organizāciju. Šī direktīva attiecas gan uz valsts, gan privātajā sektorā 
strādājošiem darba ņēmējiem. Tā, cita starpā, regulē dažus ikgadējā atvaļinājuma aspektus. 
Saskaņā ar direktīvas 7. pantu dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka katram 
darba ņēmējam ir tiesības uz apmaksātu ikgadēju, vismaz četras nedēļas ilgu atvaļinājumu 
saskaņā ar nosacījumiem par tiesībām uz šāda atvaļinājumu, kas paredzēti valsts tiesību aktos 
un/vai praksē. Direktīvā papildus noteikts, ka obligāto apmaksāto ikgadējā atvaļinājuma laika 
periodu nevar aizstāt ar finansiālu atlīdzību, izņemot gadījumus, kad pārtrauc darba attiecības.
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Nozīmīgajā BECTU lietas spriedumā 2001. gadā Eiropas Kopienu Tiesa precizēja tiesību uz 
apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu nozīmi un mērķus. Tiesa atzina, ka „katra darba ņēmēja 
tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu jāuzskata par īpaši svarīgu Kopienas sociālo 
tiesību principu, no kura nevar atkāpties un kas dalībvalstu kompetentajām varas iestādēm 
jāīsteno Direktīvas 93/104 skaidri noteiktajās robežās”1.

Itālija ir transponējusi tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu atbilstīgi Darba laika 
direktīvai ar Dekrētu Nr. 66/2003, kura 10. punktā noteikts, ka katram darba ņēmējam ir 
tiesības uz apmaksātu ikgadēju, vismaz četru nedēļu ilgu atvaļinājumu. Šis dekrēts attiecas 
gan uz valsts, gan privāto sektoru. Noteikumi, uz kuriem attiecas lūgumraksts, neietekmē šo 
normu. 

Tādēļ lūgumrakstā aprakstītais īpašais atvaļinājums akadēmisku studiju nolūkos ir papildus 
tām tiesībām uz atvaļinājumu, kas noteiktas dekrēta 10. punktā, un nevar uzskatīt, ka uz to 
attiecas Direktīvas 2003/88/EK darbības joma. Tomēr direktīvā nav aizliegts dalībvalstīm 
paredzēt šādu atvaļinājumu.

Saskaņā ar EK tiesisko regulējumu prettiesiski diskriminācijas iemesli var būt īpaši pamatoti 
ar dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai pārliecību, invaliditāti, vecumu vai 
dzimumorientāciju. Lūgumraksta iesniedzējs nepierādīja šādu prettiesisku iemeslu esamību un 
piemērošanu viņa situācijā. Jānorāda, ka atšķirības valsts un privātā sektora darba 
nosacījumos nevar jaukt ar iepriekš minētajiem prettiesiskajiem iemesliem.

Secinājumi
No pieejamās informācijas neizriet, ka apstrīdētais dalībvalsts pasākums būtu pretrunā Darba 
laika direktīvas prasībām vai ka to varētu apstrīdēt, pamatojoties uz likumiskiem iemesliem, 
kuru dēļ var veikt diskriminācijas apkarošanas pasākumus. Komisija uzskata, ka šis 
lūgumraksts attiecas uz jautājumiem, kas neietilpst Kopienas tiesību aktu piemērošanas jomā 
un ietilpst dalībvalstu varas iestāžu kompetencē.”

                                               
1 BECTU (Lieta C-173/99), 43. punkts.


