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Ref.: Petiția nr. 0568/2006, adresată de P. Clarke, de cetățenie britanică, privind 
punerea în aplicare inadecvată în legislația britanică a directivelor 
2002/73/CE și 76/207/CEE privind egalitatea de tratament între bărbați și 
femei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că Legea privind hărțuirea din Marea Britanie oferă o perioadă de limitare 
de șase ani pentru soluționarea civilă a hărțuirii, în timp ce legea privind discriminarea care 
transpune directivele 2002/73/CE și 76/207/CEE privind egalitatea de tratament între bărbați 
și femei în legislația britanică oferă o perioadă de limitare de doar 3 luni. Petiționarul 
consideră că această limită de timp mai puțin favorabilă constituie o încălcare a legislației CE 
care stipulează că „normele de drept intern privind termenul pentru introducerea unei acțiuni 
se pot aplica în măsura în care acestea nu sunt mai puțin favorabile decât cele privind acțiuni 
similare de natură internă și nu fac practic imposibilă exercitarea drepturilor conferite de 
ordinea juridică comunitară” [Directiva CE 2002/73, alineatul (19)].

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 septembrie 2007

Context

Directiva 2002/73/CE1 privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între 
bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și promovarea 
profesională, precum și condițiile de muncă, modifică Directiva 76/207/CEE2.

Articolul 2 din directivă solicită statelor membre să pună în aplicare acte cu putere de lege și 
acte administrative necesare pentru a respecta directiva până la 5 octombrie 2005.

Regatul Unit a transpus directiva în principal prin Legea privind discriminarea între sexe din 
1975 a Regatului Unit și prin Ordinul privind discriminarea între sexe (Irlanda de Nord) din 
1976 al Irlandei de Nord.

Plângere

Petiționarul reclamă faptul că Legea privind discriminarea între sexe, care a transpus 
directiva, prevede o perioadă de limitare de trei luni pentru ca plângerile privind discriminarea 
să fie aduse în fața unui tribunal al muncii. Conform petiționarului, această perioadă de 
limitare este în mod evident mai puțin favorabilă decât perioada de limitare de șase ani 
prevăzută în temeiul altor legi, în special Legea privind hărțuirea, fiind astfel în contradicție 
cu directiva și cu jurisprudența Curții de Justiție.

Comentariile Comisiei cu privire la argumentele petiționarului

Comisia acceptă că orice limită de timp pentru introducerea unor acțiuni în fața instanței 
competente se admite doar dacă nu este mai puțin favorabilă decât limitele de timp pentru 
acțiuni asemănătoare de natură domestică.

Serviciile Comisiei monitorizează în prezent transpunerea Directivei 2002/73/CE de către 
statele membre.

În acest context, s-au luat în considerare argumentele petiționarului.

Comisia va întreprinde măsurile adecvate în acest sens pentru a garanta transpunerea corectă a 
directivei de către statele membre.

                                               
1 Directiva 2002/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a 

Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între 
bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea 
profesională, precum și condițiile de muncă, JO L 269, 5.10.2002, p. 15.

2 Directiva Consiliului 76/207/CEE din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului egalității de 
tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la 
promovarea profesională, precum și condițiile de muncă, JO L 039, 14.2.1976, p. 40.
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4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

O scrisoare de punere în întârziere a fost trimisă autorităților britanice în martie 2007 ca 
urmare a neaplicării integrale a normelor UE de interzicere a discriminării în materie de 
ocupare a forței de muncă și muncă din motive de gen (Directiva 2002/73/CE). În acest 
document, Comisia a subliniat perioada de limitare de trei luni în caz de hărțuire sexuală și a 
precizat că, în conformitate cu Legea privind hărțuirea (Secțiunea 6), perioada de limitare este 
de șase ani.

În răspunsul adresat ca urmare a scrisorii de punere în întârziere, autoritățile britanice au 
explicat că perioadele de limitare diferite, de 3 luni pentru cazurile care intră sub incidența 
Legii privind discriminarea între sexe și șase ani în conformitate cu Legea de protecție 
împotriva hărțuirii nu sunt contrare directivei, având în vedere caracterele diferite ale celor 
două proceduri (penală și civilă). Astfel, acestea nu pot fi considerate comparabile. După 
analizarea acestui răspuns, Comisia a acceptat în cele din urmă raționamentul Marii Britanii, 
care diferențiază sancțiunile civile de cele penale și a precizat că nu au existat dovezi că 
tribunalele aplică un tratament mai puțin favorabil în cazurile de discriminare decât în alte 
cazuri similare.

Concluzie

În urma analizării răspunsului trimis de autoritățile britanice în legătură cu problema 
semnalată de către petiționar, Comisia a ajuns la concluzia că nu a existat, în practică, nicio 
încălcare a Directivei 2002/73/CE. 


