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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema:  Peticija Nr. 0046/2009 dėl tariamo 2002 m. Užimtumo akto 32 skirsnio nuostatų 
nederėjimo su Jungtinės Karalystės 2005 m. Neįgaliųjų nediskriminavimo akto 
nuostatomis, kurią pateikė Britanijos pilietė D. R.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri dirbo valstybės tarnautoja Jungtinėje Karalystėje, teigia, kad buvo 
priversta atsistatydinti dėl nepaliaujamos diskriminacijos dėl neįgalumo. Peticijos pateikėja 
Britanijos darbo ginčų teismui pateikė keletą ieškinių, bet dėl savo neįgalumo ir dėl to, kad jos 
darbdavys tariamai trukdė profesinei sąjungai ją ginti, ji negalėjo laikytis procedūrinių 
reikalavimų pagal 2002 m. Užimtumo akto 32 skirsnį, taigi jos ieškiniai nenagrinėti. Peticijos 
pateikėja teigia, kad 32 skirsnio nuostatomis diskriminuojami neįgalūs asmenys ir 
prieštaraujama 1995 ir 2005 m. Neįgaliųjų nediskriminavimo aktui. Peticijos pateikėja prašo 
Europos Parlamento pareikalauti, kad Britanijos valdžios institucijos iš dalies pakeistų 
Užimtumo aktą ir jį suderintų su Neįgaliųjų nediskriminavimo aktu, taip pat, kad Darbo 
skundų teismas išsamiai išnagrinėtų jos skundus. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009. m. balandžio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009. m. rugsėjo 1 d.

„Peticija patenka į 2000 m. lapkričio 27 d. Direktyvos 2000/78/EB1, nustatančios vienodo 
požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, taikymo sritį. 
Direktyva 2000/78/EB draudžiama diskriminacija darbe dėl neįgalumo. Direktyvos 
                                               
1 OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
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5 straipsnyje nustatyta, kad darbdaviai turi suteikti neįgaliesiems tinkamas patalpas. 
9 straipsnyje (Teisių apsauga) nustatyta, kad „Valstybės narės užtikrina, kad šioje direktyvoje 
numatytoms pareigoms vykdyti visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, kadangi 
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, būtų prieinamos teismo ir (arba) 
administracinės procedūros, įskaitant, kai jos mano, kad yra būtina, taikinimo procedūrą, net 
pasibaigus tariamai diskriminuojantiems santykiams“.

Peticijos pateikėja prašo, kad Jungtinės Karalystės 2002 m. Užimtumo aktas būtų suderintas 
su Jungtinės Karalystės Neįgaliųjų nediskriminavimo aktu: tai yra Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijų sritis ir, taigi, nekeliamas klausimas dėl Jungtinės Karalystės teisės 
derėjimo su EB teise.

Tačiau, kadangi ši peticija patenka į Direktyvos 2000/78/EB taikymo sritį, reikėtų išsiaiškinti, 
ar Jungtinės Karalystės teisė dera su šia direktyva. Skirtingai nei į 1995 ir 2005 m. Neįgaliųjų 
nediskriminavimo aktą, į Direktyvą 2000/78/EB neįtraukta prievolė užtikrinti tinkamas 
galimybes kreiptis į darbo ginčų ir kitokius teismus, o įtraukta tik prievolė užtikrinti 
neįgaliesiems tinkamas patalpas darbo (ir mokymosi) vietose. Tačiau pagal direktyvos 
9 straipsnį valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visiems asmenims, manantiems, kad jie
nukentėjo dėl diskriminacijos, būtų prieinamos teismo ir (arba) administracinės procedūros. 

Peticijos pateikėja teigia, kad 2002 m. Užimtumo akto 32 skirsnio nuostatomis jai realiai 
užkertamas kelias pateikti skundą Jungtinės Karalystės jurisdikcijai, bet nepateikia jokios 
informacijos, iš kurios būtų matyti, kad 32 skirsnis gali būti kliūtis kreiptis į teismą. Todėl 
Komisija šiuo atveju nenustatė EB teisės pažeidimo.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010. m. gegužės 11 d.

„Nuo tada, kai gavo pirmąjį pranešimą apie šią peticiją, Komisija turėjo galimybę išnagrinėti 
2002 m. Užimtumo akto 32 skirsnio nuostatas, dėl kurių skundėsi peticijos pateikėja, ir norėtų 
pateikti šias pastabas. 

Jungtinė Karalystė sudarė galimybę peticijos pateikėjai skųstis darbo ginčų teismui, taigi, 
įgyvendino direktyvos 9 straipsnį. Direktyvoje nustatyta darbdavio pareiga suteikti 
neįgaliesiems tinkamas patalpas, ši pareiga yra susijusi su galimybe įsidarbinti. Pagal 
galiojančią ES teisę, ši pareiga neapima teismo proceso. Taigi, Komisija negali reikalauti, kad 
32 skirsnyje būtų numatyta speciali tvarka neįgaliesiems.

Komisija nuoširdžiai užjaučia peticijos pateikėją dėl jos padėties. Nors Komisija šiuo atveju ir 
nemato ES teisės pažeidimo, norėtų pabrėžti, kad reikia užtikrinti, jog neįgaliesiems būtų 
sudaryta galimybė su ieškiniu kreiptis į teismą.


