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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0568/2006, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
P. Clarke, par Direktīvas 2002/73/EK un Direktīvas 76/207/EEK par vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nepareizu īstenošanu Apvienotās Karalistes 
tiesību aktos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Apvienotās Karalistes Cilvēka aizskaršanas novēršanas 
likumā ir noteikts 6 gadu ierobežojuma periods, lai meklētu tiesiskās aizsardzības līdzekļus 
saistībā ar cilvēka aizskaršanu, lai gan Diskriminācijas novēršanas likumā, kas Apvienotās 
Karalistes tiesību aktos transponē Direktīvu 2002/73/EK un Direktīvu 76/207/EEK par 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, paredz tikai 3 mēnešu termiņu. Viņš 
uzskata, ka šis mazāk labvēlīgais termiņš ir pretrunā EK tiesību aktiem, kuros noteikts, ka 
„valsts tiesību normas attiecībā uz lietu ierosināšanas termiņiem ir pieļaujamas ar noteikumu, 
ka tās nav mazāk labvēlīgas par normām, kas paredz termiņus līdzīgām lietām, kuras ir valstu 
kompetencē, un ka tās nepadara par faktiski neiespējamu īstenot tiesības, kas piešķirtas ar 
Kopienas tiesību aktiem” (EK Direktīvas 2002/73 19. punkts).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 21. septembrī
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„Pamatojums

Ar Direktīvu 2002/73/EK1 par tāda principa piemērošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi 
pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un 
paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem, tiek grozīta Direktīva 76/207/EEK2.

Attiecīgās direktīvas 2. pants noteica, ka dalībvalstīm ir jāpieņem normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2005. gada 
5. oktobrim.

Apvienotā Karaliste ir transponējusi šo direktīvu pārsvarā ar Apvienotās Karalistes 
1975. gada Seksuālās diskriminācijas novēršanas likumu un Ziemeļīrijas 1976. gada 
Seksuālās diskriminācijas novēršanas likumu (Ziemeļīrija).

Sūdzība

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Seksuālās diskriminācijas novēršanas likums, ar ko tika 
transponēta attiecīgā direktīva, nosaka trīs mēnešu ierobežojuma periodu prasību par 
diskrimināciju iesniegšanai darba tiesā. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, šis ierobežojuma 
periods nepārprotami ir mazāk labvēlīgs nekā sešu gadu ierobežojuma periods, kas noteikts 
citos tiesību aktos, jo īpaši Cilvēka aizskaršanas novēršanas likumā, un tādējādi ir pretrunā 
attiecīgajai direktīvai un Tiesas praksei.

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja argumentiem

Komisija piekrīt, ka jebkurš termiņš lietu ierosināšanai kompetentajā tiesā ir pieļaujams ar 
noteikumu, ka tas nav mazāk labvēlīgs par termiņu līdzīgām lietām, kas ir valstu kompetencē.

Attiecīgie Komisijas departamenti pašlaik uzrauga, kā dalībvalstis transponē Direktīvu
2002/73/EK.

Saistībā ar to lūgumraksta iesniedzēja argumenti ir ņemti vērā.

Komisija veiks atbilstīgus pasākumus šajā sakarā, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis pareizi 
transponē attiecīgo direktīvu.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„2007. gada martā Apvienotās Karalistes varas iestādēm tika nosūtīta oficiāla paziņojuma 
vēstule par nepilnīgu ES noteikumu, ar ko aizliedz dzimumu diskrimināciju attiecībā uz 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīva 2002/73/EK, ar ko groza 

Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa piemērošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba 
nosacījumiem, OV L 269, 5.10.2002., 15. lpp.

2 Padomes 1976. gada 9. februāra Direktīva 76/207/EEK par tāda principa piemērošanu, kas paredz 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un 
paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem, OV L 039, 14.2.1976., 40. lpp.
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nodarbinātību un profesiju (Direktīva 2002/73/EK), īstenošanu. Šajā dokumentā Komisija 
norādīja uz noilguma trīs mēnešu termiņu seksuālas uzmākšanās gadījumā un piezīmēja, ka 
saskaņā ar Cilvēka aizskaršanas novēršanas likumu (6. pants) noilguma termiņš ir seši gadi.

Atbildot uz oficiālo paziņojuma vēstuli, Apvienotās Karalistes varas iestādes paskaidroja, ka 
atšķirīgie noilguma termiņi — 3 mēneši gadījumos saskaņā ar Seksuālās diskriminācijas 
novēršanas likumu un seši gadi saskaņā ar Cilvēka aizskaršanas novēršanas likumu nebija 
pretrunā ar direktīvu, ņemot vērā atšķirību divu procesu (kriminālprocess un civilprocess) 
būtībā. Tādēļ tie nav uzskatāmi par salīdzināmiem. Izvērtējot šo atbildi, Komisija visbeidzot 
piekrita Apvienotās Karalistes pamatojumam, kas nošķir civiltiesiskās un krimināltiesiskās 
sankcijas, un piezīmēja, ka nebija pierādījumu tam, ka diskriminācijas gadījumos tiesās tiktu 
saņemta mazāk labvēlīga attieksme nekā citos līdzīgos gadījumos.

Secinājums

Izanalizējot Apvienotās Karalistes varas iestāžu atsūtīto atbildi uz lūgumraksta iesniedzēja 
norādīto jautājumu, Komisija secināja, ka šajā gadījumā praksē nav noticis faktisks Direktīvas 
2002/73/EK pārkāpums.”


