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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0769/2008, внесена от J.M., с германско гражданство, относно 
дискриминация срещу служители на Caritas.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е разведен, обяснява, че неговата партньорка, която 
също е разведена, работи за организацията за хуманитарна помощ Caritas към 
католическата църква. Вносителят твърди, че ако Caritas разберат за тази връзка, 
неговата партньорка ще бъде предупредена да напусне. Вносителят твърди, че той и 
неговата партньорка биха желали да сключат брак, но тъй като католическата църква –
следователно и Caritas – не приемат брака между разведени, то това би довело до 
уволнение. Вносителят подчертава в тази връзка, че германските трудови органи не 
могат да окажат влияние върху общата политика за служителите на Caritas. Тъй като 
въпреки всичко той има съмнения дали тази ситуация спазва принципите на ЕС за 
недопускане на дискриминация, той моли Европейския парламент да се заеме с 
въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

„Петицията

Вносителят твърди, че неговата партньорка, която работи за организацията за 
хуманитарна помощ Caritas към католическата църква (Caritas), може да бъде 
предупредена да напусне, ако от организацията разберат за тяхната връзка/брак.
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Анализ на петицията с оглед на законодателството на Общността

Директива 2000/78/EО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите, забранява всякаква пряка или непряка 
дискриминация, основаваща се на религия или убеждение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. 

Независимо от това обаче, съгласно член 4, параграф 2 от Директивата:

Държавите-членки могат да поддържат националното законодателство в сила на 
датата на приемане на настоящата директива или да регламентират бъдещи 
законови практики по инкорпорирането на законодателството, които съществуват 
на датата на приемане на настоящата директива, в следствие на които, в случай на 
професионални дейности в църкви и в други обществени или частни организации,
характерът на който е основан на религия или убеждение, разлика в третирането, 
основаваща се на религията или убежденията на лицето, не представлява 
дискриминация, когато поради характера на тези дейности или в контекста, в който 
те се упражняват, религията или убеждението на лицето съставлява основно, 
законосъобразно и оправдано професионално изискване, отчитайки характера на 
организацията. Тази разлика в третирането се прилага, като се вземат предвид 
конституционните разпоредби и принципи, както и основните принципи на правото 
на Общността, като не се оправдава дискриминация на друго основание.

Като се гарантира, че другите разпоредби са спазени, настоящата директива не 
накърнява правото на църкви и други обществени или частни организации, чиито 
характер е основан на религия или убеждение, като действа в съответствие с 
националните конституции и закони, да изискват от лицата, работещи за тях, да 
действат добросъвестно и лоялно съобразно характера на организацията.

Заключение

Тъй като Директива 2000/78 е транспонирана от Германия, всеки случай, свързан с 
прилагането на законодателството, прието в изпълнение на директивата (като 
разглежданият случай), следва на първо място да бъде разгледан от националните 
органи, включително съдилищата. Когато има съмнения относно приложимостта на 
правото на Общността, може да бъде сезиран Съдът на Европейските общности 
съгласно член 234 EО. 

Комисията би искала да добави, че всеки, който счита, че негови основни права са били 
нарушени, може да подаде жалба до Европейския съд по правата на човека към Съвета 
на Европа. Този съд обаче може да разглежда даден въпрос, само след като вътрешните 
средства за правна защита са били изчерпани.”
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