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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1873/2012, внесена от Ролф Вебер, с германско гражданство, 
относно предоставена на лизинг земя във Франция на германски земеделски 
производител и основаната на възрастта дискриминация

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, германски земеделски производител, посочва, че от него е 
изискано да поиска разрешение да обработва земя във Франция, дадена на лизинг от 
френски собственик. Заявлението му е отхвърлено от префектурата на основата на това, 
че е твърде възрастен (61 год.). Вносителят твърди, че става въпрос за основана на 
възраст дискриминация и изисква проучване на въпроса.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.

На равнището на ЕС Директива 2000/78/ЕО1 има за цел борба срещу дискриминацията 
въз основа на възрастта в областта на заетостта, включително условията за достъп до 
работа като самостоятелно заето лице. В член 6, обаче, се предвижда възможността да 

                                               
1 Директива на Съвета 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно 

третиране в областта на заетостта и професиите, OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16-22.
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се оправдаят разликите в третирането на основание на възрастта при определени 
условия. Разликата в третирането трябва да бъде обективно и разумно обоснована чрез 
легитимна цел в контекста на националното законодателство, като например законна 
заетост или политика за пазара на труда. Средствата за постигането на тази цел трябва 
да бъдат също така подходящи и необходими. Тази директива е транспонирана в 
националното френско законодателство.

По отношение на възрастовите изисквания в областта на заетостта Съдът на 
Европейския съюз (СЕС) в неотдавнашно решение потвърди, че държавите членки 
разполагат с голяма свобода на преценка при своя избор не само при следването на 
дадена цел в областта на социалната политика и политиката на заетост, но и при 
определянето на подходящи мерки за постигането ѝ (вж. например Решение от 16 
октомври 2007 г. по дело C-411/05, точка 68, потвърдено наскоро с Решение от 21 юли 
2011 г. по дело C-159/10, точка 61). 

В разглеждания случай законната цел на политиката за пазара на труда би могла 
например да се отнася за политика, която е насочена към осигуряване на добър баланс 
между по-младите и по-възрастните земеделски стопани чрез въвеждане на определени 
условия за възраст или която цели да се гарантира, че разрешението за обработването 
на земя се предоставя само ако може да се гарантира, че селскостопанското стратегия 
се основава на дългосрочна устойчивост. В член L 331-3 от френския Кодекс на 
селскостопанската дейност са изброени специфичните условия, които трябва да бъдат 
изпълнени преди издаването на разрешение за обработване на земя. В този член се 
съдържа изискване компетентният национален орган да разгледа  статуса на кандидата 
по отношение на личното и семейно положение, както и неговата възраст. В този член 
също така се споменава интересът на младите селскостопански производители да 
установят свое стопанство. 

Комисията не е компетентна да разгледа дали френското право е приложено правилно в 
конкретен случай. Поради това националните съдилища са тези, които трябва да 
направят преглед на това дали положението, описано от вносителя на петицията, е в 
съответствие със законодателството за борба срещу дискриминацията, както то се 
тълкува от Съда на Европейския съюз. 

Заключение

Положението, описано от вносителя на петицията, попада в обхвата на правото на ЕС, 
по-специално в рамките на обхвата на Директива 2000/78/ЕО. Трябва да се отбележи, 
обаче, че само съдилища са компетентни да разгледат съответствието на решението на 
национален френски орган закон със закон за борба срещу дискриминацията. Според 
съдебната практика на Съда на ЕС, отнасяща се до възрастови изисквания в областта на 
заетостта, държавите членки разполагат с голяма свобода на преценка при 
определянето на целите на социалната политика и политиката на заетост и на 
средствата за постигането на тези цели. Следователно в този отделен случай 
Европейската комисия не е в състояние да оцени по-обстойно фактите.
По отношение на искането за приканване на националните органи да прекратят 
процедурата, Комисията не вижда необходимост за временно преустановяване в този 
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случай и освен това не би била компетентна да направи искане за временно 
преустановяване. Такова може да бъде разпоредено само от национален съд.


