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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0046/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā D. R., 
par 2002. gada Nodarbinātības likuma 32. panta noteikumu iespējamo 
nesavienojamību ar Apvienotās Karalistes 2005. gada Likumu par 
diskrimināciju invaliditātes dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ilgus gadus ir strādājusi valsts civildienesta ierēdnes amatā 
Apvienotajā Karalistē, sūdzas, ka viņa ir bijusi spiesta atteikties no šī amata, jo nepārtraukti 
izjutusi diskrimināciju invaliditātes dēļ. Lūgumraksta iesniedzēja ir iesniegusi vairākas 
prasības Lielbritānijas Darba tiesā, bet invaliditātes dēļ un arī tāpēc, ka viņas darba devējs ir 
iespējams iejaucies viņas arodbiedrības pārstāvniecībā, viņa nespēj pildīt 2002. gada 
Nodarbinātības likuma 32. pantā minētās procesuālās prasības un tādējādi viņas prasības 
netika izskatītas. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka 32. panta noteikumi varētu būt 
diskriminējoši pret cilvēkiem ar invaliditāti un ir pretrunā 1995. un 2005. gada Likumam par 
diskrimināciju invaliditātes dēļ. Viņa lūdz Eiropas Parlamentu ietekmēt Lielbritānijas varas 
iestādes grozīt Nodarbinātības likumu atbilstoši Likumam par diskrimināciju invaliditātes dēļ
un likt Darba tiesai pilnībā izskatīt viņas prasības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 21. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Uz šo lūgumrakstu attiecas 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK1, ar ko nosaka 
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kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju. Direktīva 2000/78/EK 
aizliedz diskrimināciju nodarbinātības jomā invaliditātes dēļ. Direktīvas 5. pants paredz, ka 
darba devēji izveido cilvēkiem ar invaliditāti atbilstošu darba vietu. 9. pants (tiesību 
aizsardzība) paredz, ka „dalībvalstis nodrošina, lai tiesiskās un/vai administratīvās procedūras, 
arī tad, ja tās uzskata par atbilstīgām samierināšanas procedūrām, nolūkā panākt, ka izpilda 
šajā direktīvā paredzētos pienākumus, būtu pieejamas visām personām, kuras uzskata sevi par 
cietušām, jo viņām nav piemērots vienlīdzīgas attieksmes princips, pat pēc tam, kad 
attiecības, kurās ir bijusi diskriminācija, ir beigušās.”

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz pielāgot Apvienotās Karalistes 2002. gada Nodarbinātības 
likumu Apvienotās Karalistes Likumam par diskrimināciju invaliditātes dēļ. Šī lieta ir 
Apvienotās Karalistes varas iestāžu kompetencē un pati par sevi nerada pamatu apšaubīt 
Apvienotās Karalistes tiesību aktu atbilstību EK tiesību aktiem.

Tomēr, tā kā šis lūgumraksts ietilpst Direktīvas 2000/78/EK kompetencē, jāaplūko 
Apvienotās Karalistes tiesību aktu atbilstība šai direktīvai. Atšķirībā no 1995. un 2005. gada 
Likuma par diskrimināciju invaliditātes dēļ Direktīva 2000/78/EK neparedz pienākumu 
nodrošināt atbilstošu piekļuvi darba tiesām un citām tiesām, bet vienīgi pienākumu nodrošināt 
piekļuvi darba (un apmācību) vietai. Tomēr saskaņā ar direktīvas 9. pantu dalībvalstīm 
jānodrošina, ka tiesiskas un/vai administratīvas procedūras ir pieejamas visām personām, 
kuras sevi uzskata par diskriminācijas upuriem.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka 2002. gada Nodarbinātības likuma 32. pants faktiski 
neļauj viņai uzturēt sūdzību Apvienotās Karalistes tiesībsargājošās iestādēs, taču nesniedz 
nevienu pierādījumu par to, ka 32. pants var kļūt par šķērsli viņas iespējai vērsties tiesās.
Tādējādi Komisija nesaskata šajā lietā EK tiesību aktu pārkāpumu.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

Kopš pirmā ziņojuma par šo lūgumrakstu Komisijai ir bijusi iespēja izvērtēt lūgumraksta 
iesniedzējas minēto 2002. gada Nodarbinātības likuma 32. pantu, un Komisija vēlas izteikt 
šādas piezīmes:

Sniedzot iespēju iesniegt prasību tiesā, kas izskata darba strīdus, Apvienotā Karaliste ir 
īstenojusi Direktīvas 9. panta prasības. Saskaņā ar Direktīvu darba devējam ir jānodrošina 
pienācīgas piekļuves un uzturēšanās iespējas darba vietā cilvēkiem ar invaliditāti. Atbilstoši 
pašreizējiem ES tiesību aktiem šī prasība neaptver tiesas procedūras. Tādējādi Komisija nevar 
pieprasīt 32. pantā iekļaut īpašus noteikumus par cilvēkiem ar invaliditāti.

Komisija pauž izpratni par lūgumraksta iesniedzējas sarežģīto situāciju. Lai arī šajā gadījumā 
Komisija nav konstatējusi nekādus ES tiesību aktu pārkāpumus, tā vēlētos uzsvērt vajadzību 
nodrošināt to, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu pienācīgas iespējas griezties tiesā savu tiesību 
aizstāvēšanai.


