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Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0481/2011 внесена от Mark Austin, с британско гражданство, 
относно значението на думата „защита“, спомената на няколко места в 
Директива 2000/43/EО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане 
на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или 
етническия произход

1. Резюме на петицията

Вносителят търси обяснение на значението на думата „защита“, използвана в 
Директива 2000/43/EО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на 
принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход.
Вносителят счита, че този термин има неопределено значение и, както е употребен в 
няколко разпоредби на въпросната директива, не позволява да бъдат разбрани 
действителните намерения на законодателя.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на 
принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход 
използва думата „защита“ както в преамбюла, така и в членовете от Директивата, 
когато се упоменават например „защита срещу дискриминация“, „защита на принципа 
на равно третиране“, „социална закрила“, „правна защита“ и „равнище на защита“. 
Думата се използва в обичайното си значение на защитаване на някого от нещо или 
предпазване на някого от нещо. Думата „защита“ не се използва в значение, което по 
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някакъв начин е специфично за тази Директива.

В правото на ЕС думата „защита“ се използва в стотици инструменти, включително 
други правни инструменти в областта на равното третиране и борбата срещу 
дискриминацията, както и в Хартата на основните права на Европейския съюз. Думата 
по никакъв начин не е специфична за Директива 2000/43/EО.

Тази дума също така се използва в международни инструменти в областта на правата на 
човека и борбата срещу дискриминацията, например в Универсалната декларация за 
правата на човека на Организацията на обединените нации и в Конвенцията за защита 
правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа.

На Комисията не са известни затруднения, които да са причинени от използването на 
думата „защита“ нито за законодателя на равнище ЕС, нито на национално равнище в 
държавите-членки при транспонирането и прилагането на директивата.  

Заключение

Комисията счита, че няма доказателства, които да подкрепят убеждението на 
вносителя, че думата „защита“ има неопределено значение и не позволява да бъдат 
разбрани намеренията на законодателя.


