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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A P. Clarke, brit állampolgár által benyújtott, 0568/2006 számú petíció a 
férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódról szóló 2002/73/EK és 76/207/EGK 
irányelvek brit jogrendszerbe való nem megfelelő átültetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója előadja, hogy a brit zaklatási törvény 6 éves időbeli korlátozást állít fel a 
zaklatások polgári jogorvoslata számára, miközben a férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmódról szóló 2002/73/EK és 76/207/EGK irányelveket a brit jogrendszerbe átültető 
diszkriminációs törvény csupán 3 hónapos határidőt biztosít. Úgy véli, hogy ez a 
kedvezőtlenebb időbeli korlátozás az EK-jog megsértését jelenti, amely szerint „a kereset 
benyújtásának határidőire vonatkozó nemzeti jogszabályok akkor elfogadhatók, ha nem 
kevésbé kedvezőek, mint a hasonló, a nemzeti joggal kapcsolatos keresetekre vonatkozó 
határidők, és nem teszik lehetetlenné a Közösség által átruházott jogok gyakorlását a 
gyakorlatban” (2002/73/EK irányelv, 19. preambulumbekezdés).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. november 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól 2007. szeptember 21-én kapott válasz.

Háttér

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az 
előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 2002/73/EK irányelv1

módosítja a 76/207/EGK tanácsi irányelvet2.

Az irányelv 2. cikke előírta a tagállamok számára, hogy léptessék hatályba azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek legkésőbb 2005. október 5-től megfeleljenek.

Az Egyesült Királyság ezt az irányelvet elsősorban az Egyesült Királyság nemi 
megkülönböztetésről szóló, 1975. évi törvényével, illetve Észak-Írország nemi történő 
megkülönböztetésről szóló, 1976. évi rendeletével ültette át.

A panasz

A petíció benyújtója amiatt tesz panaszt, hogy a nemi megkülönböztetésről szóló törvény –
amely az irányelvet átültette – három hónapos határidőt ír elő a megkülönböztetésre 
vonatkozó keresetek munkaügyi bíróság elé vitelére. A petíció benyújtója szerint ez a határidő 
nyilvánvalóan kevésbé kedvező, mint a más jogi aktusokban, nevezetesen a zaklatásról szóló 
törvényben előírt határidő, és ezért ellentétes az irányelvvel és a Bíróság joggyakorlatával.

A Bizottság észrevételei a petíció benyújtójának állításaival kapcsolatban

A Bizottság egyetért azzal, hogy az illetékes bíróság előtt a keresetek indítására vonatkozó 
mindenfajta határidő csak akkor elfogadható, ha nem kedvezőtlenebb, mint a hazai jellegű, 
hasonló keresetekre vonatkozó határidők.

A Bizottság szervezeti egységei jelenleg végzik a 2002/73/EK irányelv tagállamok általi 
átültetésének ellenőrzését.

Ennek keretében figyelembe vették a petíció benyújtójának állításait.

A Bizottság ennek alapján meg fogja tenni a megfelelő lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a tagállamok helyesen ültessék át az irányelvet.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. szeptember 23-i 2002/73/EK irányelve a férfiak és nők közötti 

egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén 
történő végrehajtásáról szóló 76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról, HL L 269., 2002.10.5., 15. o.

2 A Tanács 1976. február 9-i 76/207/EGK irányelve a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról, HL L 
039., 1976.2.14., 40. o.
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4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

2007 márciusában hivatalos figyelmeztető levelet intéztek a brit hatóságokhoz, amiért nem 
hajtották végre teljes körűen azokat az uniós szabályokat, amelyek tiltják a nemi alapon 
történő megkülönböztetést a foglalkoztatás és munkavégzés terén (2002/73/EK irányelv). Az 
említett dokumentumban a Bizottság rámutatott arra, hogy a szexuális zaklatás esetében az 
időbeli korlátozás három hónap, valamint megjegyezte, hogy a zaklatásról szóló törvény (VI. 
szakasz) értelmében az időbeli korlátozás hat év. 

A hivatalos figyelmeztető levélre adott válaszukban a brit hatóságok kifejtették, hogy az 
időbeli korlátozások közötti eltérés – a nemi megkülönböztetésről szóló törvény (SDA) 
értelmében három hónap, a zaklatással szembeni védelemről szóló törvény esetében pedig hat 
év – nem ellentétes az irányelvvel, tekintettel a két eljárás természetét érintő különbségekre 
(büntetőjogi és polgári jogi). Ily módon a két eljárás nem összehasonlítható. A kapott válasz 
elemzését követően a Bizottság végül elfogadta az Egyesült Királyság érvelését – amely 
különbséget tesz a polgári jogi és büntetőjogi szankciók között –, és kifejtette, hogy nem 
merült fel arra utaló bizonyíték, hogy a megkülönböztetéssel foglalkozó ügyek 
kedvezőtlenebb elbánásban részesülnek a bíróságokon, mint más hasonló ügyek.

Következtetés

A brit hatóságoktól a petíció benyújtója által kifogásolt kérdésben érkezett válasz elemzését 
követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a gyakorlatban nem állapítható meg a 
2002/73/EK irányelv tényleges megsértése. 


