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Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0046/2009, внесена от г-жа D.R., с британско гражданство, 
относно твърдение за несъответствие на клаузи в част 32 на закона за 
заетостта от 2002 г. с изискванията на британския закон от 2005 г. за 
дискриминацията, основана на увреждане

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която е работила като държавен служител в Обединеното 
кралство, твърди, че е била принудена да напусне работа поради постоянни прояви на 
дискриминация, на основата на увреждане. Вносителката е подала няколко оплаквания 
в Британския трибунал по заетостта, но поради своето увреждане и поради 
вмешателството на нейния работодател в представителството на нейния синдикат, тя не 
е могла да спази процедурните изисквания съгласно част 32 от закона за заетостта от 
2002 г. и поради това жалбите й не са били разгледани. Вносителката твърди, че 
клаузите в част 32 са дискриминационни по отношение на лицата с увреждания и 
противоречат на Закона за дискриминацията, основана на увреждане, съответно от 1995 
г. и 2005 г. Вносителката отправя молба към Европейския парламент да се намеси пред 
британските органи за изменение на закона за заетостта така, че да отговаря на Закона 
за дискриминацията, основана на увреждане, и да застави трибунала по заетостта да 
разгледа надлежно нейните жалби.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 Април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 1 Септември 2009 г.
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Петицията попада в приложното поле на Директива 2000/78/ЕО1 от 27 ноември 2000 
година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите. Директива 2000/78/ЕО забранява дискриминация въз основа на увреждане 
в областта на заетостта. Член 5 от директивата предвижда подходящо настаняване на 
лицата с увреждания от страна на работодателите. Съгласно член 9 (защита на права) 
„държавите-членки осигуряват, че съдебните и/или административни процедури, 
включително, когато те считат за подходящо, и помирителни процедури, за привеждане 
в изпълнение на задълженията по настоящата директива са достъпни за всички лица, 
които считат себе си засегнати поради неприлагането спрямо тях на принципа за равно 
третиране, дори след като връзката, в която е извършена предявената дискриминация е 
прекъсната.“

Вносителката на петицията отправя молба законът за заетостта на Обединеното 
кралство от 2002 г. да бъде приведен в съответствие със Закона за дискриминацията, 
основана на увреждане на Обединеното кралство: този проблем касае органите на
Обединеното кралство и сам по себе си не поставя под въпрос съответствието на 
законодателството на Обединеното кралство с правото на ЕО.

Тъй като обаче настоящата петиция попада в приложното поле на Директива 
2000/78/ЕО, следва да се разгледа съответствието на законодателството на 
Обединеното кралство с тази директива. За разлика от Закона за дискриминацията, 
основана на увреждане, съответно от 1995 г. и 2005 г., Директива 2000/78/ЕО не 
включва задължение за подходящо настаняване по отношение достъпа до трибунали и 
съдилища по заетостта, а само що се отнася до достъпа до заетост (и обучение).
Съгласно член 9 от директивата обаче държавите-членки следва да осигуряват 
съдебните и/или административни процедури да са достъпни за всички лица, които 
считат себе си за жертви на дискриминация. 

Вносителката твърди, че част 32 от закона за заетостта от 2002 г. на практика не й 
позволява да води делото си пред юрисдикциите на Обединеното кралство, но не 
предоставя никаква информация, която би показала, че част 32 може да представлява 
пречка пред достъпа до правосъдие. Следователно Комисията в настоящия случай не 
констатира нарушение на правото на ЕО."

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 11 Май 2010 г.

"От първото си съобщение по тази петиция насам Комисията имаше възможност да 
провери дял 32 от Закона за заетостта от 2002 г., споменат от вносителката и желае да 
даде следния коментар.

Като предвижда възможността за сезиране на съд по трудовоправни спорове, 
Обединеното кралство е приложило член 9 от директивата. Съгласно директивата 
подобаващото настаняване за хората с увреждания е задължение за работодателите и се 
отнася до достъпа до работното място. Съгласно настоящото състояние на 
законодателството на ЕС това задължение не обхваща съдебни процедури. Поради това 
Комисията не може да изисква дял 32 да съдържа специални разпоредби за хората с 
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увреждания.

Комисията силно съчувства на вносителката относно трудното положение в което се 
намира. Макар че Комисията не може да открие нарушение на законодателството на ЕС 
в този случай, тя би искала да подчертае необходимостта да се гарантира, че хората с 
увреждания получават справедлива възможност да бъдат изслушани пред съответните 
съдебни инстанции. "


