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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0046/2009, της D.R., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς 
για ασυμβατότητα μεταξύ των διατάξεων του άρθρου 32 του νόμου για την 
απασχόληση (Employment Act) του 2002 και του νόμου για τις διακρίσεις λόγω 
αναπηρίας (Disability Discrimination Act) του 2005 του Ηνωμένου Βασιλείου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία εργαζόταν ως δημόσια υπάλληλος στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να παραιτηθεί εξαιτίας συστηματικών διακρίσεων σε βάρος της 
λόγω αναπηρίας. Η αναφέρουσα υπέβαλε αρκετές προσφυγές στο βρετανικό δικαστήριο 
εργατικών διαφορών (Employment Tribunal), αλλά λόγω της αναπηρίας της και εικαζόμενης 
παρέμβασης του εργοδότη της στην εκπροσώπηση της συνδικαλιστικής ένωσής της, δεν 
μπόρεσε να τηρήσει τις διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 32 του νόμου για την 
απασχόληση (Employment Act) του 2002 και, κατά συνέπεια, οι προσφυγές της δεν έγιναν 
δεκτές. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 32 εισάγουν διακρίσεις σε 
βάρος ατόμων με αναπηρία και αντιβαίνουν στον νόμο για τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας 
(Disability Discrimination Act) του 1995 και του 2005. Η αναφέρουσα ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεσολαβήσει στις βρετανικές αρχές, προκειμένου να 
τροποποιηθεί ο νόμος για την απασχόληση σύμφωνα με τον νόμο για τις διακρίσεις λόγω 
αναπηρίας και να εκδικαστούν οι προσφυγές της από το δικαστήριο εργατικών διαφορών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
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Η αναφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ1 της 27ης Νοεμβρίου 
2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία. Η οδηγία 2000/78/ΕΚ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας στην απασχόληση. 
Το άρθρο 5 της οδηγίας προβλέπει εύλογες προσαρμογές από τους εργοδότες για τα άτομα με 
αναπηρίες. Το άρθρο 9 (υπεράσπιση των δικαιωμάτων) ορίζει ότι «τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι έχει ζημιωθεί λόγω της μη τήρησης της
αρχής της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν έχει λήξει η σχέση στο πλαίσιο της οποίας 
εικάζεται ότι σημειώθηκε η διάκριση, έχει πρόσβαση σε δικαστικές ή/και διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανόμενων, όπου κρίνεται ενδεδειγμένο, διαδικασιών συμβιβασμού, 
με σκοπό την επιβολή της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα 
οδηγία».

Η αναφέρουσα ζητεί να ευθυγραμμιστεί ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου για την 
απασχόληση του 2002 με τον νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου για τις διακρίσεις λόγω 
αναπηρίας: πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο αφορά τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και 
δεν θέτει από μόνο του υπό αμφισβήτηση τη συμβατότητα του νόμου του Ηνωμένου 
Βασιλείου με την κοινοτική νομοθεσία.

Εντούτοις, εφόσον η παρούσα αναφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ, θα πρέπει να εξεταστεί η συμβατότητα του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου με 
την εν λόγω οδηγία. Σε αντίθεση με τον νόμο για τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας του 1995 και 
του 2005, η οδηγία 2000/78/ΕΚ δεν περιλαμβάνει υποχρέωση για εύλογες προσαρμογές όσον 
αφορά την πρόσβαση σε δικαστήρια εργατικών διαφορών και σε άλλα δικαστήρια, αλλά 
αφορά μόνο την πρόσβαση στην απασχόληση (και κατάρτιση). Βάσει του άρθρου 9 της 
οδηγίας, ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε δικαστικές 
ή/και διοικητικές διαδικασίες είναι δυνατή για όλους όσοι θεωρούν ότι έχουν υπάρξει θύματα 
διακρίσεων.

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι το τμήμα 32 του νόμου του 2002 για την απασχόληση την 
εμποδίζει στην πράξη να υποβάλει την καταγγελία της ενώπιον των δικαστικών αρχών του 
Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά δεν παρέχει κανένα στοιχείο το οποίο να δείχνει ότι το τμήμα 32 
ενδέχεται να συνιστά εμπόδιο όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή δεν διαπιστώνει παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας στην παρούσα υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010

Από την πρώτη ανακοίνωσή της σχετικά με τη συγκεκριμένη αναφορά, η Επιτροπή είχε την 
ευκαιρία να εξετάσει το άρθρο 32 του Νόμου περί Απασχόλησης του 2002 στον οποίο 
αναφέρεται η αναφέρουσα και επιθυμεί να διατυπώσει τα ακόλουθα σχόλια.

Παρέχοντας τη δυνατότητα προσφυγής ενώπιων Εργατοδικείου, το Ηνωμένο Βασίλειο 
εφάρμοσε το άρθρο 9 της οδηγίας. Σύμφωνα με την οδηγία είναι υποχρέωση του εργοδότη να 
πραγματοποιεί εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία καθώς αυτό αφορά την 
πρόσβαση στην εργασία. Σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση της νομοθεσίας της ΕΕ, η 
υποχρέωση αυτή δεν συμπεριλαμβάνει δικαστικές διαδικασίες. Για το λόγο αυτό και η 

                                               
1 ΕΕ L 303 της 02/12/00, σ. 16
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Επιτροπή δεν δύναται να απαιτήσει να συμπεριληφθούν ειδικές ρυθμίσεις στο άρθρο 32 για 
άτομα με αναπηρία.

Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στη δύσκολη κατάσταση που 
αντιμετωπίζει η αναφέρουσα. Παρόλο που η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση 
της νομοθεσίας της ΕΕ στη συγκεκριμένη υπόθεση, θα ήθελε να υπογραμμίσει την ανάγκη 
διασφάλισης δίκαιης προσφυγής των ατόμων με αναπηρία ενώπιων των δικαστηρίων. 


