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Tárgy: A D.R., brit állampolgár által benyújtott 0046/2009.  számú petíció a 2002. évi 
foglalkoztatási törvény 32. szakaszában foglalt rendelkezések és az Egyesült 
Királyságnak a fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetésről szóló 
2005. évi törvénye közötti állítólagos összeegyeztethetetlenségről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki korábban köztisztviselőként dolgozott az Egyesült Királyságban, azt 
állítja, hogy fogyatékosságon alapuló, folyamatos hátrányos megkülönböztetés miatt 
lemondása benyújtására kényszerült. A petíció benyújtója több keresetet nyújtott be a brit 
munkaügyi bírósághoz, de fogyatékossága, valamint a munkáltatója és szakszervezeti 
képviselete közötti állítólagos ellentét miatt nem tudta teljesíteni a 2002. évi foglalkoztatási 
törvény 32. szakasza szerinti eljárási követelményeket, következésképpen benyújtott 
kereseteivel nem foglalkoztak. A petíció benyújtójának állítása szerint a 32. szakasz 
rendelkezései hátrányosan érintik a fogyatékkal élőket, és ellentétesek a fogyatékosságon 
alapuló hátrányos megkülönböztetésről szóló 1995. és 2005. évi törvénnyel. A petíció 
benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy lépjen közbe a brit hatóságoknál a 
foglalkoztatási törvénynek a fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetésről szóló 
törvénnyel összhangban történő módosítása, valamint annak érdekében, hogy a munkaügyi 
bíróság teljes körűen tárgyalja az általa benyújtott kereseteket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.
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A petíció a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv1 hatálya alá 
tartozik. A 2000/78/EK irányelv tiltja a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést a 
foglalkoztatás terén. Az irányelv 5. cikke a fogyatékos személyek igényeihez való ésszerű 
alkalmazkodást ír elő a munkaadók számára. A 9. cikk (jogvédelem) előírja, hogy „A 
tagállamok biztosítják, hogy az irányelv által előírt kötelezettségek betartatására szolgáló jogi 
és/vagy közigazgatási eljárások – beleértve az általuk megfelelőnek tartott egyeztetési 
eljárásokat – minden olyan személy számára hozzáférhetőek legyenek, akik úgy érzik, hogy 
az egyenlő bánásmód elve alkalmazásának elmulasztása miatt őket sérelem érte, még akkor is, 
ha az a jogviszony, amelyben a feltételezett hátrányos megkülönböztetés történt, már nem áll 
fenn”.

A petíció benyújtója azt kéri, hogy hangolják összes az Egyesült Királyság 2002. évi 
foglalkoztatási törvényét az Egyesült Királyság fogyatékosságon alapuló hátrányos 
megkülönböztetésről szóló törvényével: ez az Egyesült Királyság hatóságainak feladata, és 
önmagában nem kérdőjelezi meg, hogy az Egyesült Királyság joga összeegyeztethető-e a 
közösségi joggal.

Mivel azonban a petíció a 2000/78/EK irányelv hatálya alá tartozik, meg kell vizsgálni, hogy 
összeegyeztethető-e az Egyesült Királyság joga ezzel az irányelvvel. A fogyatékosságon 
alapuló hátrányos megkülönböztetésről szóló 1995. és 2005. évi törvénnyel szemben a 
2000/78/EK irányelv nem tartalmazza az ésszerű alkalmazkodás kötelezettségét a munkaügyi 
bíróságokhoz való hozzáférést illetően, csak a foglalkoztatáshoz (és képzéshez) való 
hozzáférés tekintetében. Az irányelv 9. cikke szerint azonban a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy jogi és/vagy közigazgatási eljárások álljanak minden olyan személy rendelkezésére, 
aki úgy érzi, hogy megkülönböztetés áldozata lett. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a 2002. évi foglalkoztatási törvény 32. szakasza 
gyakorlatilag megakadályozza, hogy panaszával az Egyesült Királyság joghatóságainál 
eljárjon, de nem közölt olyan adatokat, amelyek igazolnák, hogy a 32. szakasz az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának minősülne.  Következésképpen a 
Bizottság nem tudja megállapítani a közösségi jog megsértését ebben az ügyben.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. május 11.

Első válaszát követően a Bizottságnak alkalma nyílt megvizsgálni a 2002. évi foglalkoztatási 
törvény 32. szakaszát, amelyre a petíció benyújtója hivatkozik, ezért a következő 
megjegyzéseket kívánja tenni:

Az Egyesült Királyság végrehajtotta az irányelv 9. cikkét, mivel biztosítja a munkaügyi 
bíróság előtti keresetindítás igénybevételének lehetőségét. Az irányelv az ésszerű 
alkalmazkodás kötelezettségét a munkaadók számára írja elő, és ez a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre vonatkozik. A hatályos uniós jogszabályoknak megfelelően ez a kötelezettség 
nem terjed ki a bírósági eljárásokra. A Bizottság ezért nem követelheti meg, hogy a 32. 
szakasz különleges rendelkezéseket tartalmazzon a fogyatékos személyekre vonatkozóan.

                                               
1 HL L 303., 2000.12.2., 16. o.
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A Bizottság mélyen együtt érez a petíció benyújtójával nehéz helyzete miatt. A Bizottság 
ebben az esetben nem tudja megállapítani az uniós jog megsértését, azonban hangsúlyozni 
kívánja, hogy a fogyatékos személyek számára méltányos lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a bíróság foglalkozzon az ügyükkel.


