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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0046/2009 af D.R., britisk statsborger, om påstået uforenelighed 
mellem bestemmelserne i artikel 32 i den britiske beskæftigelseslov fra 2002 og 
loven om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af handicap fra 2005

1. Sammendrag

Andrageren, som tidligere var ansat som tjenestemand i Det Forenede Kongerige, hævder, at 
hun blev tvunget til at træde tilbage grundet vedvarende forskelsbehandling på grund af 
handicap. Andrageren har flere gange klaget til den britiske arbejdsret, men på grund af 
hendes handicap og arbejdsgiverens påståede indgriben over for fagforeningen kunne hun 
ikke opfylde de proceduremæssige krav i henhold til artikel 32 i beskæftigelsesloven fra 2002.
Hendes klage blev derfor ikke behandlet. Andrageren hævder, at bestemmelserne i artikel 32 
er diskriminerende over for handicappede personer og i strid med lov om bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af handicap fra 1995 og 2005. Andrageren anmoder Europa-
Parlamentet om at gribe ind over for de britiske myndigheder for at få ændret 
beskæftigelsesloven, så den er i overensstemmelse med loven om bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af handicap og ligeledes sikre, at arbejdsretten behandler hendes 
klage.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. april 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

Andragendet falder under direktiv 2000/78/EF1 af 27. november 2000 om generelle 
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rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. I direktiv 
2000/78/EF forbydes forskelsbehandling på grundlag af handicap med hensyn til 
beskæftigelse. I direktivets artikel 5 fastsættes tilpasninger til handicappede i rimeligt omfang 
fra arbejdsgiveren side. I artikel 9 (klageadgang) fastsættes følgende: "Medlemsstaterne 
sikrer, at enhver, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i 
forhold til den pågældende, kan indgive klage til retslige og/eller administrative instanser, 
herunder, hvor de finder det hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med henblik på 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt."

Andrageren anmoder om, at den britiske beskæftigelseslov fra 2002 bringes i 
overensstemmelse med den britiske lov om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af 
handicap. Dette er en sag for de britiske myndigheder og sætter ikke i sig selv spørgsmålstegn 
ved, om britisk lovgivning er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

Da det aktuelle andragende imidlertid henhører under direktiv 2000/78/EF, bør det 
undersøges, om den britiske lovgivning stemmer overens med dette direktiv. I modsætning til 
lov om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af handicap fra 1995 og 2005 indeholder 
direktiv 2000/78/EF ikke nogen forpligtelse til rimelig tilpasning med hensyn til adgang til 
arbejdsretter og -domstole, men kun adgang til beskæftigelse (og uddannelse). I henhold til 
direktivets artikel 9 bør medlemsstaterne dog sikre, at alle personer, som mener at være 
genstand for forskelsbehandling, har adgang til administrative instanser.

Andrageren påstår, at § 32 i beskæftigelsesloven fra 2002 forhindrer hende i at forfølge sin
klage i britiske retskredse, men giver ingen eksempler på, hvordan § 32 kan udgøre en 
hindring for hendes adgang til retslige instanser. Kommissionen finder derfor ikke, at 
fællesskabslovgivningen er overtrådt i denne sag."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11. maj 2010

Siden sin første meddelelse om dette andragende har Kommissionen haft lejlighed til at 
undersøge § 32 i beskæftigelsesloven fra 2002, som andrageren har henvist til, og ønsker at 
fremsætte følgende bemærkninger:

Ved at gøre det muligt at indbringe en sag for en arbejdsret har Det Forenede Kongerige 
gennemført artikel 9 i direktivet. I henhold til direktivet er en arbejdsgiver forpligtet til at 
foretage rimelige tilpasninger for handicappede personer – dette vedrører adgangen til 
beskæftigelse. Ifølge gældende EU-lovgivning omfatter denne forpligtelse ikke retslige 
procedurer. Kommissionen kan derfor ikke kræve, at $ 32 indeholder særlige ordninger for 
handicappede personer.

Kommissionen sympatiserer dybt med den vanskelige situation, som andrageren befinder sig 
i. Selv om Kommissionen ikke kan konstatere, at der foreligger en tilsidesættelse af EU-
lovgivningen i denne sag, vil den gerne understrege behovet for at sikre, at handicappede 
personer får en fair mulighed for at få deres sag prøvet ved domstolene.


