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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0568/2006, którą złożył P. Clarke (Wielka Brytania) w sprawie 
niewłaściwego wdrożenia do brytyjskiego ustawodawstwa dyrektywy 
2002/73/WE i dyrektywy 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie 
zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet

1. Streszczenie petycji

Składający petycję dowodzi, że o ile w myśl brytyjskiej ustawy dotyczącej kwestii nękania 
(Harassment Act) okres, w którym można domagać się odszkodowania za nękanie, wynosi 
sześć lat, o tyle Ustawa o dyskryminacji (Discrimination Act), transponująca do brytyjskiego 
ustawodawstwa dyrektywę 2002/73/WE i dyrektywę 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia
w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet, gwarantuje jedynie trzymiesięczny 
okres. Składający petycję uważa, że ten mniej korzystny limit czasowy stanowi naruszenie 
przepisów prawa WE, w myśl którego „przepisy krajowe odnoszące się do terminów 
składania odwołań są dopuszczalne, pod warunkiem że nie są one mniej korzystne niż 
terminy dla podobnych działań o charakterze krajowym i że nie uniemożliwiają one 
praktyczne wykonywanie praw zagwarantowanych przez prawo wspólnotowe” (dyrektywa 
WE 2002/73, ustęp 19).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 21 września 2007 r.

Kontekst

Dyrektywa 2002/73/WE1 w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia, awansu zawodowego oraz 
warunków pracy zmienia dyrektywę 76/207/EWG2.

Zgodnie z art. 2 wspomnianej dyrektywy państwa członkowskie miały obowiązek 
wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 
zapewnienia zgodności z przedmiotową dyrektywą do dnia 5 października 2005 r.

Wielka Brytania transponowała omawianą dyrektywę głównie w drodze brytyjskiej Ustawy
o dyskryminacji płci z 1975 r. oraz rozporządzenia Irlandii Północnej w sprawie 
dyskryminacji płci z 1976 r.

Skarga

Składający petycję twierdzi, że w Ustawie o dyskryminacji płci, przy pomocy której 
dokonano transpozycji przedmiotowej dyrektywy, przewidziano trzymiesięczny okres 
wnoszenia roszczeń do sądu pracy z tytułu dyskryminacji. Zdaniem składającego petycję ten 
limit czasowy jest oczywiście mniej korzystny niż okres sześciu lat ustanowiony na mocy 
innych aktów, zwłaszcza ustawy dotyczącej kwestii nękania, a zatem jest sprzeczny
z przedmiotową dyrektywą i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości.

Uwagi Komisji dotyczące argumentów przedstawionych przez składającego petycję

W opinii Komisji wszelkie terminy składania odwołań do właściwego sądu są dopuszczalne, 
pod warunkiem że nie są one mniej korzystne niż terminy dla podobnych działań
o charakterze krajowym.

Działy Komisji monitorują obecnie transpozycję dyrektywy 2002/73/WE przez państwa 
członkowskie.

W tym kontekście uwzględniono argumenty przedstawione przez składającego petycję.

Na tej podstawie Komisja podejmie odpowiednie działania, aby zapewnić prawidłową 
transpozycję przedmiotowej dyrektywy przez państwa członkowskie.

                                               
1 Dyrektywa 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca 

dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn 
i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, 
Dz.U. L 269 z 5.10.2002, s. 15.

2 Dyrektywa Rady 76/207EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz 
warunków pracy, Dz.U. L 039 z 14.2.1976, s. 40.



CM\802502PL.doc 3/3 PE394.256vREV

PL

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Władze brytyjskie otrzymały w marcu 2007 r. wezwanie do usunięcia uchybienia w związku
z niepełna transpozycją wspólnotowych przepisów zakazujących dyskryminacji ze względu 
na płeć w kwestiach związanych z zatrudnieniem i dostępem do zawodu (dyrektywa 
2002/73/WE). W dokumencie tym Komisja zwraca uwagę władz brytyjskich na kwestię 
trzymiesięcznego okresu na wniesienie powództwa w sprawach molestowania seksualnego 
oraz zauważa, że paragraf 6. brytyjskiej ustawy o nękaniu (Harassment Act) gwarantuje 
termin sześciu lat.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia władze brytyjskie wyjaśniły, że różnice
w okresie na wniesienie powództwa, wynoszącym trzy miesiące w myśl ustawy
o dyskryminacji za względu na płeć oraz sześć lat w myśl ustawy o nękaniu, nie są niezgodne
z dyrektywą i wynikają z różnic między postępowaniami karnym i cywilnym. Z tego względu 
oba przepisy nie mogą być uważane za analogiczne. Po przeanalizowaniu odpowiedzi władz 
brytyjskich Komisja zgodziła się z przedstawionym w niej rozumowaniem,
tzn. z rozróżnieniem sankcji w prawie cywilnym i karnym oraz uwagą, że różnica w okresie 
na wniesienie powództwa nie oznacza nieprzychylnego traktowania spraw dotyczących 
dyskryminacji przez rozstrzygające je sądy.

Wniosek

Po przeanalizowaniu odpowiedzi władz brytyjskich w sprawie zgłoszonej przez składającego 
petycję Komisja nie stwierdza naruszenia przepisów dyrektywy 2002/73/WE.


