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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0810/2009 внесена от Manfred Reinfandt, с германско гражданство, 
относно твърдения за дискриминиране от страна на пенсионен фонд

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който пожелал да се включи в пенсионния фонд за адвокати 
(Versorgungswerk für Rechtsanwälte) в Sleswig-Holstein, Германия, бил информиран, че е 
неподходящ за член на фонда, тъй като е на 47 години, а максималната възраст за 
регистриране е 45 години. Вносителят на петицията твърди, че това представлява 
дискриминация, свързана с възрастта, тъй като е напълно възможно да се вземе 
предвид регистрирането на по-късен етап от живота чрез коригиране на последващите 
ползи. Вносителят на петицията, който е имал желание да работи като адвокат на 
непълно работно време, сега е принуден да се включи към друг пенсионен фонд с по-
малко ползи. В тази връзка той призовава за проучване от страна на Европейския 
парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Директива 2000/78/ЕО1 на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна 

                                               
1 Директива 2000/78/ЕО относно недискриминацията, която защитава хората срещу дискриминация, 
основаваща се на увреждане в областта на заетостта, професиите и професионалното обучение, ОВ L303, 
2.12.2000 г., стр.16.
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рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, забранява 
дискриминацията, която се основава на религия или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Директивата обаче не обхваща категорията на пенсионния фонд, 
описан от вносителя на петицията.

При това положение фактите, срещу които протестира вносителят на петицията, следва 
да бъдат разгледани от компетентните национални органи.

Вносителят на петицията би могъл да бъде посъветван да се обърне към Федералната 
агенция за борба с дискриминацията, която предоставя независима подкрепа на лицата, 
които се обръщат към нея, за отстояването на техните права на защита срещу 
дискриминация.

Германска федералната агенция за борба с дискриминацията - antidiskriminierungsstelle:
Тел. +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de


