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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1023/2011, внесена от B.R., с германско гражданство, относно 
твърдения за дискриминация на основание възраст

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е кандидатствал за пост на преподавател във висше учебно 
заведение в Дюселдорф (Германия). Той е бил преценен като най-добрият кандидат за 
съответния пост въз основа на неговите познания и опит, които се изискват изрично от 
учебното заведение. Четири седмици преди предвиденото му назначаване той е бил 
уведомен, че не отговаря на изискванията за поста, тъй като е над 45-годишна възраст. 
По силата на действащото в германската федерална провинция Северен Рейн-
Вестфалия законодателство, назначаването на преподаватели като държавни служители 
не е позволено, в случай че те са надхвърлили посочената възраст. По това време 
вносителят на петицията е бил навършил 45 години няколко седмици преди това. От 
друга страна, той би могъл да бъде назначен като наето лице, без статут на държавен 
служител. Той обаче би искал да бъде назначен като държавен служител, тъй като това 
е свързано с определени придобивки. Вносителят на петицията си задава въпроса как 
това положение може да се разглежда като съвместимо с усилията на правителството да 
даде на по-възрастните хора шанс на пазара на труда. Той счита, че това е случай на 
несправедливо третиране и дискриминация на основание на възрастта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

На равнище ЕС Директива 2000/78/EО забранява дискриминацията в областта на 
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заетостта и професиите, която се основава на религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация. Съгласно посочената директива обаче разликите в 
третирането на основание възраст не представляват дискриминация, ако в контекста на 
националното 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 от директивата). Като пример за такива разрешени разлики в третирането член 6, 
параграф 1, буква в) от директивата посочва определянето на максимална възраст за 
наемане, основана на изискване за обучение за дадената длъжност или необходимост от 
разумен период на заетост преди пенсиониране.
Германия транспонира директивата в законодателството си през 2006 г .  чрез 
„Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz“, върху което Комисията е осъществила 
мониторинг. В резултат от него Комисията заключава, че посоченият закон точно и 
пълно транспонира директивата.

След точното и пълно транспониране на директивата всички бъдещи правни въпроси, 
възникнали в национален контекст във връзка с възрастовите ограничения, трябва да 
бъдат решавани съгласно националното законодателство. 

Съответното законодателство на Северен Рейн-Вестфалия, в което се поставят 
определени възрастови ограничения при наемането на държавни служители, е 
двукратно оспорвано пред национални съдилища. В резултат на това и вследствие на 
решение на Федералния административен съд от 19 февруари 2009 г. (C-18/07) Северен 
Рейн-Вестфалия промени възрастовата граница за наемане на държавни служители от 
30 на 40 години. Тази възрастова граница отново е оспорена пред Федералния 
административен съд, но без успех (решение от 24 януари 2011 г., 2B2/11). Съдът 
достига до заключението, че такова ограничение във възрастта е оправдано с оглед на 
гарантиране на балансирано съотношение между оставащите години активна работа и 
правото на пенсия. Тази съдебна практика показва съответствие със съдебната практика 
на Съда на Европейския съюз. От делото Pallacios de la Villa (C-411/05) насам Съдът на 
Европейския съюз неизменно подчертава, че по принцип държавите членки се ползват 
с широка свобода на действие, когато става дума за определяне на целите за техния 
национален пазар на труда. 

Заключения

Тъй като Германия е транспонирала директивата точно и пълно, вносителят на 
петицията трябва да оспори съответния закон на Северен Рейн-Вестфалия съгласно 
процедурите на националното законодателство. Според правната оценка на Комисията 
обаче спорното възрастово ограничение за наемане на държавни служители не 
представлява дискриминация на основание възраст.


