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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1335/2009, którą złożył Raffaele Mancuso (Włochy) w sprawie 
rzekomego dyskryminowania pracowników sektora prywatnego względem 
pracowników sektora publicznego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że podczas gdy pracownikom sektora publicznego we 
Włoszech przysługuje w pewnych warunkach prawo do specjalnego urlopu naukowego
z jednoczesnym zachowaniem uprawnień związanych z płacą, świadczeniami emerytalnymi
i stażem pracy, to samo nie dotyczy sektora prywatnego. Uważa on to za dyskryminowanie 
pracowników sektora prywatnego względem pracowników sektora publicznego, a tym samym 
za naruszenie obowiązującego prawodawstwa, w tym art. 142 traktatu WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Na szczeblu europejskim w dyrektywie 2003/88/WE ustanawia się minimalne wymagania 
higieny i bezpieczeństwa w odniesieniu do organizacji czasu pracy. Dyrektywa ta ma 
zastosowanie zarówno do pracowników sektora publicznego, jak i sektora prywatnego. 
Uregulowano w niej między innymi niektóre kwestie związane z corocznym urlopem. 
Zgodnie z art. 7 dyrektywy państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu 
zapewnienia, by każdy pracownik był uprawniony do corocznego płatnego urlopu
w wymiarze co najmniej czterech tygodni, zgodnie z warunkami uprawniającymi
i przyznającymi mu taki urlop, przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym i/lub
w praktyce krajowej. Następnie w dyrektywie stwierdza się, że minimalny okres corocznego 
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płatnego urlopu nie może być zastąpiony wypłatą ekwiwalentu pieniężnego, z wyjątkiem 
przypadku, gdy stosunek pracy ulega rozwiązaniu.

W ważnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości wydanym w 2001 roku w sprawie BECTU
wyjaśniono znaczenie i cele prawa do corocznego płatnego urlopu. Trybunał orzekł, że 
„prawo każdego pracownika do corocznego płatnego urlopu musi być uznane za zasadę 
wspólnotowego prawa socjalnego o szczególnej wadze, od której nie może być odstępstw
i której wprowadzenie w życie przez właściwe władze krajowe może być dokonane tylko 
w granicach wyraźnie wytyczonych samą dyrektywą 93/104”1.

Włochy przetransponowały prawo do corocznego płatnego urlopu wynikające z dyrektywy
w sprawie czasu pracy dekretem legislacyjnym 66/2003, w którym w art. 10 przewiduje się, 
że każdy pracownik ma prawo do corocznego płatnego urlopu w wymiarze nie mniejszym niż 
cztery tygodnie. Ów dekret legislacyjny ma zastosowanie zarówno do sektora publicznego, 
jak i sektora prywatnego. Zasady, do których odniesiono się w przedmiotowej petycji, nie 
mają wpływu na ten przepis. 

A zatem specjalny urlop naukowy, taki jak opisany w przedmiotowej petycji, stanowi dodatek 
do praw wymaganych na mocy art. 10 i nie można uznać, że wchodzi on w zakres dyrektywy
2003/88/WE. W rezultacie w dyrektywie nie zabrania się państwom członkowskim 
ustanawiania takiego urlopu.

Na mocy ram prawnych WE niezgodne z prawem przyczyny dyskryminacji mogą być 
związane w szczególności z płcią, pochodzeniem rasowym lub etnicznym, religią lub 
wyznaniem, niepełnosprawnością, wiekiem lub orientacją seksualną. Składający petycję nie 
wykazał, że w jego przypadku oparto się na takich niezgodnych z prawem przesłankach. 
Należy zaznaczyć, że różnic w warunkach pracy między sektorem publicznym i prywatnym 
nie można mylić ze wspomnianymi wyżej przesłankami niezgodnymi z prawem.

Wnioski
Z dostępnych informacji nie wynika, że kwestionowany środek krajowy jest sprzeczny
z wymogami dyrektywy w sprawie czasu pracy ani że można go zakwestionować w oparciu
o zgodne z prawem przesłanki, na podstawie których podejmuje się działania przeciw 
dyskryminacji. W opinii Komisji przedmiotowa petycja dotyczy spraw, które nie wchodzą
w zakres prawa wspólnotowego i leżą w gestii władz krajowych.

                                               
1 BECTU (sprawa C-173/99), pkt 43.


