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Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1274/2007, внесена от Guiseppe Sirianni, с италианско
гражданство, относно открит конкурс за достъп до обществена служба на 
ниво префектура и наложено възрастово ограничение

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че в рамките на открит конкурс за назначаване на 
високопоставени служители в префектури, обявен в Gazzetta Ufficiale de la Republica 
Italiana, е наложено възрастово ограничение от 35 години за някои категории 
потенциални участници. Такова изискване не може да бъде обосновано въз основа на 
характера на професионалната дейност, за която се отнася конкурсът, или на контекста, 
в който ще се осъществява тази дейност. Вносителят на петицията твърди, че 
установяването на възрастово ограничение влиза в противоречие с Директива 
2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията е писал до председателя на Европейската комисия по този 
въпрос на 04/06/2007 г. Комисията е отговорила на писмото му на 03/07/2007 г. В своя 
отговор Комисията е изложила разпоредбите (и изключенията), свързани с 
равнопоставеността по отношение на възрастта при наемането на персонал, съгласно 
Директива 2000/78/EО. В отговора се съдържа и информация за съответните 
уебсайтове, предоставящи допълнителна информация, като е обяснено, че Комисията 
анализира транспонирането на директивата в италианското законодателство и когато 
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това транспониране приключи, всяко лице, което смята, че е жертва на дискриминация, 
следва да отнесе своя случай до вниманието на националните съдилища.

На 21/11/2007 г. вносителят на петицията е изпратил две електронни писма (с еднакво 
съдържание) до Комисията (ГД Трудова заетост, социални въпроси и равни 
възможности), в които се оплаква от факта, че до момента не е получил никакъв 
отговор. Комисията е отговорила с писмо от 22/11/2007 г. Комисията е повторила 
същите коментари, изложени в нейното предишно писмо.

Вносителят на петицията е изпратил друго електронно писмо с дата 27/11/2007 г. до уеб 
страницата на CAB SPIDLA и до ГД Трудова заетост, социални въпроси и равни 
възможности. В това писмо вносителят на петицията пита защо Комисията не обръща 
внимание на тази жалба. Това писмо е било последвано от писмо до председателя на 
Европейската комисия от 03/12/2007 г. (със същото съдържание). Комисията е 
отговорила с писмо от 04/01/2008 г., в което се обяснява, че фактите, изложени от 
вносителя на петицията, представят изолиран случай (т.е. не съществува такава обща 
практика в Италия) и че поради тази причина тъжителят следва да заведе дело в 
националните съдилища. Също така Комисията е подчертала, че „в ролята си на 
пазител на Договора, единствено Комисията е компетентна да решава дали е 
уместно да започне процедура срещу дадена държава-членка за неизпълнение на 
задължения, както и да определи поради какви действия или пропуски, допуснати от 
съответната държава-членка следва да се предприеме изпълнението на тези 
процедури.” (Решение на Съда от 11 август 1995, дело C-431/92, Комисия на 
Европейската Общност срещу Федерална република Германия, т. 22). И накрая, 
Комисията е посочила, че приоритет в момента е процедурата за нарушение, открита 
срещу Италия във връзка с неправилно транспониране на Директива 2000/78/EО.

На 29/01/2008 г. вносителят на петицията е изпратил писмо до председателя на 
Европейската комисия (със същото съдържание като електронното писмо от 27/11/2007 
г.), а на 13/02/2008 г. той е изпратил още едно, отново до председателя (със същото 
съдържание). Комисията е отговорила на двете писма на 26/03/2008 г., като е повторила 
същите аргументи, които е дала по-рано.

И така, като взима предвид голямото количество кореспонденция с вносителя на 
петицията, Комисията може само да повтори, че въз основа на предоставената от 
вносителя на петицията информация, фактите не изглежда да сочат обща практика в 
Италия, което да даде основание за прилагане на конкретна процедура, че е най-добре 
вносителя на петицията да заведе дело в националните съдилища в Италия и че 
Комисията е започнала процедура за нарушение срещу Италия във връзка с неправилно 
транспониране на Директива 2000/78/EО.

Може да бъде добавено също, че в резултат на процедурата за нарушение, инициирана 
от Комисията, Италия наскоро е приела нов закон, предвиждащ изменения в 
съществуващото законодателство в областта на антидискриминацията. Тези изменения 
имат за цел да решат проблемите, повдигнати в процедурата за нарушение срещу 
Италия.

В момента Комисията проучва новото италианско законодателство, за което е била 
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уведомена наскоро. Въз основа на този анализ Комисията ще вземе решение дали да 
продължи изпълнението на процедурата за нарушение срещу Италия.

4. Следващ отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

В своето предишно съобщение Комисията обясни, че извършва анализ на начина, по 
който Италия е транспонирала Директива 2000/78/ЕО, както и че, при положение че 
транспонирането е извършено правилно, всяко лице, което се счита за жертва на 
дискриминация, следва да отнесе своя случай до националните съдилища.

Съгласно член 6 от гореспоменатата директива разликите в третирането на основание 
възраст могат да бъдат обосновани. За целта държавите-членки могат да 
регламентират, че разлики в третирането на основание възраст не представляват
дискриминация, ако в контекста на национално право те са обективно и логично
оправдани от законосъобразна цел, включително законосъобразна политика в областта 
на заетостта, трудовия пазар и целите на професионалното обучение и ако средствата за 
постигане на тази цел са подходящи и необходими.
Такива разлики в третирането могат да включват, наред с другото:

 създаването на специални условия относно достъпа до заетост и професионално 
обучение, заетост и професия, включително условия за уволнение и 
възнаграждение за млади хора, по-възрастни работници и лица, които издържат 
други лица, за да се насърчава тяхната професионална интеграция или да се 
осигури тяхната защита;

 определянето на минимални условия за възраст, професионален опит или 
старшинство в службата за достъп до заетост или до определени ползи, свързани 
със заетостта;

 определянето на максимална възраст за наемане, основана на изискване за 
обучение за дадената длъжност или необходимост от разумен период на заетост 
преди пенсиониране.

По принцип, след като директивата е била транспонирана в националното право, 
националните съдилища и компетентната национална администрация имат задачата да 
анализират този случай, както и съответствието му с изискванията съгласно 
националното право и правото на ЕС. Комисията не може да даде оценка по въпроса 
дали даден открит конкурс, организиран съгласно националното право и предвиждащ 
определено възрастово ограничение, съответства на националното право и на правото 
на ЕС. Комисията има правомощията единствено да гарантира транспонирането на 
директивата като цяло, но тя не е компетентна да проучва дали в отделни случаи се 
прилагат определени условия, оправдаващи различно третиране на основание възраст.

Комисията е упражнила контрол над транспонирането на Директива 2000/78/ЕО в 
италианското национално право. По отношение на клаузите, засягащи 
дискриминацията на основание възраст, в свое официално предупреждение Комисията 
е изискала промяна на националното законодателство. Тези законодателни промени са 
били направени посредством закон 101 от 6 юни 2008 г. Комисията счита, че този закон 
транспонира точно клаузите на директивата, свързани с дискриминацията на основание 
възраст, и възнамерява да преустанови по-нататъшното разглеждане на въпроса.
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Комисията не е компетентна да дава оценка относно това дали въвеждането на 
възрастово ограничение за даден открит конкурс съответства на правото на ЕС. Това 
може да бъде определено единствено чрез съдебно производство в Италия.


