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Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0894/2009, внесена от Jan J. Ruinys, с германско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация на основата на 
възраст спрямо морските пилоти

1. Резюме на петицията

Лицензът на вносителя на петицията – пилот, изпълняващ дейност в района на Северно 
море с германски лиценз от 2003 г. насам, е бил оттеглен през 2007 г., когато 
вносителят е навършил 65 години. Впоследствие той е получил английски лиценз, 
валиден до навършването на 67-годишна възраст. Вносителят притежава валидни 
документи за правоспособен капитан и медицинско свидетелство (STCW95). Той би 
желал да си изясни дали е бил жертва на дискриминация на основата на възраст в 
Европа, като се има предвид, че документите му за правоспособен капитан –
придружени от валидно медицинско свидетелство – не уточняват никакви възрастови 
ограничения. Вносителят също така изисква преходни европейски разпоредби, 
приложими при представянето на необходимото медицинско свидетелство, с оглед 
премахването на дискриминационните възрастови ограничения в Европа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 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, 
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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.

При все това, съгласно Директивата, разлики в третирането на основание възраст не 
представляват дискриминация, ако в контекста на национално право те са обективно и 
обосновано оправдани от законосъобразна цел и ако средствата за постигане на тази 
цел са подходящи и необходими (член 6, параграф 1).

Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите беше транспонирана в Германия 
посредством Общия акт за равно третиране (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, 
„AGG“).

Държавите-членки носят отговорност за гарантиране на правилното и ефективно 
прилагане на общностното законодателство в техния национален правен ред. След като
това транспониране бъде правилно осъществено, по принцип остава на отделното лице 
да предприема процесуални действия според предвиденото в националното право и да 
оспорва възможни нарушения пред националните съдилища. Контролът върху 
прилагането на националното законодателство, което транспонира Директивата, във 
връзка с индивидуални случаи, е задача на националното правосъдие.

Заключение

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 - Аntidiskriminierungsstelle:
Тел. +49(0)3018 555-1855
poststelle@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de

                                                                                                                                                  
основаваща се на увреждане в областта на заетостта, професиите и професионалното обучение, ОВ L303, 
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