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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0302/2005, внесена от Martin Baldwin-Edwards, с британско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация във връзка с наемането на 
работа от Гръцкия институт за миграционна политика

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че процедурите по наемане на работа на Гръцкия 
институт за миграционна политика – полуобществена агенция към гръцкото 
министерство на вътрешните работи, са дискриминационни поради това, че 
заявленията на кандидати с увреждания, кандидати над 40-годишна възраст или 
представители на негръцки етнически общности дори не се разглеждат за научни 
постове. Той е на мнение, че е бил жертва на дискриминация и че разпоредбите на 
Договора за ЕС относно свободното движение на работници са били съответно 
нарушени. Ето защо той настоява Европейският парламент да гарантира, че гръцките 
органи ще бъдат принудени да спазват без забавяне европейското законодателство в 
тази област – по-специално Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 август 2005 г. 

3. Отговор на Комисията, получен на 28 март 2006 г.

Вносителят на петицията се оплаква, че процедурите по наемане на работа на Гръцкия 
институт за миграционна политика (полуобществена агенция към гръцкото 
министерство на вътрешните работи) са дискриминационни. Той твърди, че 
кандидатурите на представители на негръцки етнически общности, лица с увреждания 
или лица над 40-годишна възраст дори не са били разглеждани за научни постове, което 
представлява нарушение, наред с другото, на Директива 2000/78/ЕО на Съвета.



PE372.042 REV II 2/3 CM\749749BG.doc

BG

Директива 2000/78/ЕО забранява дискриминация на основание на религия или 
убеждения, възраст, увреждане или сексуална ориентация по отношение на заетостта, 
упражняването на занятие и професионалното обучение. Държавите-членки бяха 
задължени да приложат правата, гарантирани от директивата, до 2 декември 2003 г.  

Член 5 от директивата предвижда работодателите да предприемат подходящи мерки, 
когато в определени случаи това е необходимо, за да предоставят възможност на лице с 
увреждане да има достъп до дадена професия, да участва или се издига в нея или да се 
обучава, освен ако такива мерки не представляват несъразмерна тежест за 
работодателя. 

Член 6 от директивата позволява оправдаването на разлики в третирането на основание 
възраст при определени условия, доколкото това е обективно оправдано от 
законосъобразна цел, като например политика по заетостта, и доколкото средствата за 
постигането на тази цел са подходящи и необходими. 

За да изясни въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, Комисията ще се 
обърне писмено към гръцките държавни органи за допълнителна информация.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 27 юли 2007 г.

Комисията се обърна писмено към гръцките държавни органи през април 2006 г., като 
поиска информация относно процедурите за наемане на работа на Гръцкия институт за 
миграционна политика. Въпреки това гръцките органи не предоставиха поисканата 
допълнителна информация и Комисията изпрати съответно напомнително писмо през 
февруари 2007 г. заедно с копие на първоначалното искане. 

На 23 април 2007 г. гръцките органи отговориха, като приложиха писмо от Института 
за миграционна политика. Институтът обяснява, че когато са публикували обявата, че 
търсят изследователи, те са изисквали кандидатите да имат подходяща научна 
квалификация, университетска степен и да владеят чужд език. Като допълнително 
условие изследователите трябвало да могат да работят с компютър. Те са получили 177 
заявления, от които 90 са били отхвърлени, тъй като най-вероятно не са отговаряли на 
гореспоменатите условия. Институтът изрично отбелязва, че според него нито един 
кандидат не е бил изключен поради увреждане или възраст.

Директива 2000/78/EО създава обща рамка за равно третиране в сферата на заетостта, 
упражняването на занятие и професионалното обучение. Директивата забранява 
дискриминация на основание на възраст, увреждане, сексуална ориентация и религия 
или убеждения. Директивата се прилага в областите на заетостта и професионалното 
обучение. Ако лице представи факти пред съдилище, които водят до презумпция за 
дискриминация, тежестта на доказването, че не е имало дискриминация, пада върху 
ответника.

След като веднъж дадена директива е въведена в националното законодателство, 
какъвто е случаят в Гърция със закон 3304/05, хората, които считат, че правата им по 
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въпросната директива са били нарушени, трябва да отнесат случая си до националните 
съдилища. Тъй като Гръцкият институт за миграционна политика отрича да е имало 
каквото и да е различие при третирането на базата на възраст, това е въпрос на факти и 
доказателства, който може да бъде разрешен единствено от националните правни 
инстанции.

Комисията разглежда законодателството на всички държави-членки, за да провери дали 
то правилно отразява разпоредбите на Директива 2000/78/ЕО, а където това не е така, 
тя ще предприеме необходимите правни действия.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

С цел допълнително изясняване на въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, 
през април 2006 г. Комисията се обърна писмено към гръцките държавни органи за 
допълнителна информация и изпрати напомнително писмо през февруари 2007 г. През 
април 2007 г. гръцките органи отговориха, като приложиха писмо от Института за 
миграционна политика. В отговора бе разяснено, че процедурите за наемане на работа 
се основават на обективни критерии като подходяща научна квалификация, 
университетска степен, владеене на чужд език и компютърна грамотност; процедурите 
за наемане на работа не са били дискриминационни.  

Нещо повече, в предишно съобщение бе споменато, че е стартирана процедура за
установяване на  нарушение относно съблюдаване на Директива 2000/78/ЕО в гръцкото 
законодателство. През януари 2008 г. на Гърция бе изпратено мотивирано становище. 
Следва обаче да се подчертае, че въпросите, повдигнати в тази процедура, не се отнасят 
за разглежданата петиция. 

Действително държавите-членки отговарят за гарантиране на правилното и ефективно 
прилагане на общностното законодателство в тяхната национална правна уредба. 
Комисията като пазител на Договорите стриктно наблюдава прилагането на 
общностното право на национално ниво и предприема необходимите мерки, 
предвидени в Договора за ЕО, ако бъде констатирано, че държава-членка нарушава 
общностното право. Въпреки това, след като транспонирането е правилно, по принцип 
лицето трябва да започне съдебно производство, предвидено в националното 
законодателство, и да оспори евентуални нарушения пред националните съдилища. 
Контролът по прилагане на директивите към отделните случаи по принцип е задача на 
националните съдебни органи. 

Следователно, тъй като контролът за транспонирането на съответните членове на 
Директива 2000/78/ЕО в гръцкото право (Закон 3304/05) е извършен и не разкрива 
никакво нарушение, лицата, които смятат, че техните права съгласно въпросната 
директива са нарушени, трябва да отнесат техния случай към компетентните 
национални съдилища.
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