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третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация
- Доклад за напредъка

I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 2 юли 2008 г. Комисията прие предложение за директива на Съвета, чиято цел е в 

обхвата на защитата срещу дискриминация, основана на религиозна принадлежност 

или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, да се включат области 

извън пазара на труда. Като допълва съществуващото законодателство на ЕО1 в тази 

област, предложението за директива ще забрани дискриминацията на посочените по-

горе основания в следните области: социална закрила, включително социална 

сигурност и здравеопазване; социални придобивки; образование; както и достъп до 

стоки и услуги, включително жилищно настаняване.

  
1 По-конкретно, директиви 2000/43/ЕО, 2000/78/ЕО и 2004/113/EО на Съвета.
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На тогавашния етап голямо мнозинство от делегациите изразиха принципна подкрепа 

за предложението, като много от тях потвърдиха факта, че то има за цел да допълни 

съществуващата правна рамка, като вземе предвид всичките четири основания за 

дискриминация, прилагайки хоризонтален подход.

Повечето делегации потвърдиха, че е важно равното третиране да се утвърждава като 

споделена социална ценност в рамките на ЕС. По-специално, няколко делегации

подчертаха значимостта на предложението в контекста на Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания (UNCRPD). Някои делегации обаче биха предпочели 

по-амбициозни разпоредби по отношение на уврежданията.

Като наблягат на значението на борбата с дискриминацията, някои делегации

поддържат общи резерви и поставят под въпрос необходимостта от предложението на 

Комисията, което според тях нарушава националната компетентност по определени 

въпроси и противоречи на принципите на субсидиарност и пропорционалност.

Някои други делегации също поискаха разяснения и изразиха опасения, по-специално 

свързани с липсата на правна сигурност, разделението на компетенциите, както и с 

практическите, финансовите и правните последици от предложението.

Понастоящем всички делегации поддържат общи резерви за разглеждане по 

предложението. CZ, DK, FR, MT и UK поддържат резерви за парламентарно 

разглеждане, CY и PL поддържат езикови резерви за разглеждане. Междувременно 

Комисията потвърди първоначалното си предложение на настоящия етап, като 

поддържа резерва за разглеждане по всякакви промени в него.
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Европейският парламент прие становището си на 2 април 2009 г. в рамките на 
процедурата на консултации2. След влизането в сила на Договора от Лисабон на 
1 декември 2009 г. понастоящем предложението попада в обхвата на член 19 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз; това изисква единодушие в 
рамките на Съвета след одобрението на Европейския парламент.

II. РАБОТАТА НА СЪВЕТА ПРИ ПОЛСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

След като на 17 юни 2011 г. Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси беше информиран за постигнатия по време на унгарското 
председателство напредък3, работна група „Социални въпроси“ продължи да разглежда 
предложението по време на полското председателство4, като направи задълбочен 
анализ на разпоредбите относно възрастта като фактор за дискриминация.

Работната група разгледа въпросник5, който поставя акцент върху изключенията за 
възраст, посочени в член 2, параграфи 6 и 7 от проекта за директива. Делегациите бяха 
приканени да изразят мнението си за начина, по който следва да бъдат формулирани 
различните аспекти на това изключение.

Въз основа на обсъжданията и на получените писмени отговори председателството
изготви и предложи набор от формулировки6, които поставят акцент върху следните 
въпроси:

a) Общо изключение за възраст (член 2, параграф 6, член 3 и съображение 14а)

С цел подобряване на правната сигурност, така че някои оправдани разлики в 
третирането да бъдат разрешени съгласно директивата, председателството предложи 
два възможни подхода: да се приложи презумпцията за правомерност към 
възрастовите граници, установени съгласно националното право, но да се поясни тази 
презумпция в съображенията (вариант А) и възрастовите граници в социалната 
закрила, здравеопазването и образованието да се изключат от обхвата на 
директивата (вариант Б). Много делегации изразиха предпочитание за вариант Б.
Други, както и представителят на Комисията, предпочетоха вариант А.

  
2 Вж. док. A6-0149/2009. Докладчик беше Kathalijne Maria Buitenweg (Група на 

Зелените/Европейски свободен алианс). Новият докладчик на ЕП е Raúl Romeva I Rueda 
(ES, Група на зелените/Европейски свободен алианс).

3 Вж. док. 10615/11.
4 Работната група обсъди предложението на 19 септември и на 7 ноември.
5 Док. 12054/11.
6 Док. 15704/11.
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Председателството освен това предложи правилото за споделената доказателствена 

тежест да не се прилага (така че ищците, които считат, че са станали жертва на 

дискриминация, да понесат цялата доказателствена тежест) в случай на презумпция за 

правомерност в някои свързани с възрастта разпоредби. Някои делегации изразиха 

мнението, че поставянето на доказателствената тежест изцяло върху ищеца би било 

прекалено. Представителят на Комисията обаче посочи, че ответникът все пак е 

задължен да съдейства при съдебното производство.

б) Малолетни лица (член 2, параграф 8)

Председателството предложи директивата да не засяга мерките за защита на 

малолетните лица. Няколко делегации подкрепиха този подход и представителят на 

Комисията също посочи, че той е приемлив. Някои делегации изразиха предпочитания 

малолетните лица да бъдат изключени от обхвата във връзка с дискриминацията, 

основана на възраст, докато други се изказаха в подкрепа на това малолетните лица да 

останат в обхвата на директивата.

в) Финансови услуги (член 2, параграф 7)

В някои случаи проектът за директива би позволил пропорционални разлики в 

третирането на основание възраст или увреждане при предоставянето на финансови 

услуги. Предложените от председателството формулировки имаха за цел да се подобри 

правната сигурност на тези разпоредби чрез преразглеждане на текста, inter alia в 

смисъл, че въпросното изключение вече няма да е просто вариант на разположение на 

държавите-членки. Текстът на председателството освен това имаше за цел да внесе 

допълнителна яснота чрез разделяне на разпоредбите, отнасящи се съответно до 

уврежданията и до възрастта.

Няколко делегации подкрепиха това разделяне на разпоредбите, отнасящи се съответно 

до уврежданията и до възрастта. Някои делегации бяха на мнение, че правила за 

финансовите услуги следва да се установят на национално равнище. Делегациите също 

така направиха различни предложения във връзка с конкретните правила за 

пропорционални разлики в третирането на основание възраст или увреждане.
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Правната служба на Съвета също представи писмен принос7 относно последиците от 

решението на Съда на ЕС по дело C-236/09, „Test-Achats“.

Най-общо казано, предложените от председателството формулировки получиха широка 

подкрепа от много делегации като стъпка в правилната посока, но е необходима още 

работа по разпоредбите във връзка с възрастта като фактор за дискриминация, както и 

по други въпроси8.

III. НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА РАЗГЛЕЖДАНИ ПО ВРЕМЕ НА 

ПОЛСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Необходимо е допълнително обсъждане по редица нерешени въпроси, в т.ч. следните:.

- разделение на компетенциите, цялостен обхват и субсидиарност;

- разпоредби относно уврежданията, в т.ч. достъпността и разумното 

приспособяване за хора с увреждания;

- график за изпълнение;

- правна сигурност в директивата като цяло; както и

- други въпроси9.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въпреки че по време на полското председателство бе постигнат значителен напредък в 

усилията за внасяне на яснота в разпоредбите относно възрастта като фактор за 

дискриминация, безспорно е необходимо да продължи задълбочената работа по 

предложението.

Комитетът се приканва да вземе предвид настоящия доклад и да го представи на Съвета 

по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 1 декември 

2011 г.

_________________

  
7 Док. 16258/11.
8 Позициите на делегациите са по-подробно изложени в док. 16524/11.
9 За резюме на позициите на делегациите по предложението като цяло вж. док. 12447/11.


