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Tema: Peticija Nr. 0568/2006 dėl netinkamo direktyvų 2002/73/EB ir 76/207/EEB 
dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, perkeltų į Didžiosios Britanijos 
nacionalinius teisės aktus, įgyvendinimo, kurią pateikė Didžiosios Britanijos 
pilietis P. Clarke

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Didžiosios Britanijos teisės akte dėl apsaugos nuo
priekabiavimo nustatytas šešerių metų taikymo terminas pareikšti civilinį ieškinį patyrus 
priekabiavimą, o teisės akte dėl diskriminacijos, kuriuo į Didžiosios Britanijos teisės aktus 
perkeliamos direktyvos 2002/73/EB ir 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
nustatytas tik trijų mėnesių terminas. Jis mano, kad nustatant ne tokį palankų terminą 
pažeidžiami EB teisės aktai, kuriuose nurodyta, kad „nacionalinės taisyklės dėl terminų 
pareikšti ieškinius yra priimtinos, jeigu jos nėra mažiau palankios nei terminai panašiems 
vietos ieškiniams pareikšti ir dėl jų Bendrijos teisės aktais suteiktos teisės netampa praktiškai 
neįgyvendinamos“ (Direktyvos 2002/73/EB 19 straipsnis).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. lapkričio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. rugsėjo 21 d.

„Bendrosios aplinkybės

Direktyva 2002/73/EB1 dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, 
profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu iš dalies keičia 
Direktyvą 76/207/EEB2.

Direktyvos 2 straipsnyje reikalaujama, kad iki 2005 m. spalio 5 d. valstybės narės priimtų 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kurių reikia, kad ši direktyva būtų įgyvendinta.

Jungtinė Karalystė iš esmės perkėlė šią direktyvą 1975 m. teisės aktu dėl diskriminacijos dėl 
lyties ir 1976 m. lyčių diskriminacijos (Šiaurės Airijos) potvarkiu.

Skundas

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad teisės akte dėl diskriminacijos, kuriuo perkeliama 
direktyva, nustatytas trijų mėnesių terminas reikšti pretenzijas dėl diskriminacijos užimtumo 
tribunolui. Pasak peticijos pateikėjo, šis taikymo terminas yra akivaizdžiai ne toks palankus 
kaip šešerių metų taikymo terminas, nustatytas kituose teisės aktuose, būtent teisės akte dėl
apsaugos nuo priekabiavimo, todėl tai prieštarauja šiai direktyvai ir Teisingumo Teismo 
praktikai.

Komisijos pastabos dėl peticijos pateikėjo argumentų

Komisija pritaria, kad bet koks terminas pareikšti ieškinius jurisdikciją nagrinėti tokius 
ieškinius turinčiam teismui yra priimtinas, jeigu tas terminas nėra toks palankus kaip terminai 
panašiems vietos ieškiniams pareikšti.

Šiuo metu Komisijos padaliniai tikrina, kaip valstybės narės perkėlė Direktyvą 2002/73/EB.

Taigi į peticijos pateikėjo argumentus buvo atsižvelgta.

Šiuo pagrindu Komisija imsis tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog valstybės narės 
tinkamai perkeltų šią direktyvą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„2007 m. kovo mėn. Didžiosios Britanijos valdžios institucijoms buvo išsiųstas oficialus 
pranešimas dėl iki galo neįgyvendintų ES taisyklių, kuriomis draudžiama diskriminacija dėl 

                                               
1 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/73/EB, iš dalies keičianti Tarybos 

direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio 
mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu, OL L 269, 2002 10 5, p. 15.

2 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo 
taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu, OL L 039, 
1976 2 14, p. 40.
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lyties užimtumo bei profesinės veiklos srityje (Direktyva 2002/73/EB). Šiame dokumente 
Komisija atkreipė dėmesį į trijų mėnesių taikymo terminą, nustatytą seksualinio 
priekabiavimo atveju, ir pažymėjo, kad pagal teisės aktą dėl apsaugos nuo priekabiavimo 
(6 dalį) nustatytas šešerių metų taikymo terminas.

Atsakydamos į oficialų pranešimą, Didžiosios Britanijos valdžios institucijos paaiškino, kad, 
atsižvelgiant į skirtingą dviejų procedūrų pobūdį (baudžiamasis ir civilinis), nevienodų
terminų taikymas (t. y. trijų mėnesių terminas pagal teisės aktą dėl diskriminacijos dėl lyties ir 
šešerių metų terminas pagal teisės aktą dėl apsaugos nuo priekabiavimo) direktyvos
nepažeidžia. Nemanoma, kad procedūras galima lyginti. Išnagrinėjusi šį atsakymą, Komisija 
galiausiai pritarė JK pateiktam samprotavimui, pagal kurį atskiriamos civilinės ir 
baudžiamosios sankcijos, ir pažymėjo, kad nėra įrodyta, jog diskriminacijos atveju sąlygos 
teikti ieškinį teismui yra ne tokios palankios kaip kitais panašiais atvejais.

Išvada

Išnagrinėjusi Didžiosios Britanijos atsakymą į peticijos pateikėjo skundą, Komisija padarė 
išvadą, kad faktiškai Direktyva 2002/73/EB nebuvo pažeista.“


