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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0046/2009 adresată de D.R., de cetățenie britanică, privind 
presupusa incompatibilitate între dispozițiile din secțiunea 32 din Legea 
privind ocuparea forței de muncă din 2002 cu Legea privind discriminarea pe 
motiv de handicap din 2005 din Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care a lucrat ca funcționar public în Regatul Unit, susține că a fost forțată să 
demisioneze din cauza unor acte persistente de discriminare pe motive de handicap. 
Petiționara a depus mai multe plângeri în fața British Employment Tribunal (Tribunalul de 
Muncă britanic), însă din cauza handicapului său și a presupusei intervenții a angajatorului 
său pe lângă reprezentanții sindicatului, nu a putut să respecte cerințele procedurale în 
conformitate cu secțiunea 32 din Employment Act din 2002 și, prin urmare, reclamațiile ei nu 
au fost luate în considerare. Petiționara susține că prevederile secțiunii 32 ar fi discriminatorii 
față de persoanele cu handicap și contravin Disability Discrimination Act din 1995 și 2005. 
Petiționara solicită Parlamentului European să intervină pe lângă autoritățile britanice pentru a 
modifica Employment Act în conformitate cu Disability Discrimination Act și pentru ca 
Employment Tribunal să îi asculte pe deplin reclamațiile. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
conform articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009
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Petiția intră în domeniul de aplicare a Directivei 2000/78/CE11 din 27 noiembrie 2000 de 
creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă. Directiva 2000/78/CE interzice discriminarea pe motive 
de handicap în ceea ce privește încadrarea în muncă. Articolul 5 din directivă prevede ca 
angajatorii să le ofere persoanelor cu handicap amenajări corespunzătoare. Articolul 9 
(apărarea drepturilor) prevede că „Statele membre asigură ca procedurile judiciare și 
administrative, inclusiv proceduri de conciliere, dacă este necesar, care reglementează 
respectarea obligațiilor care decurg din prezenta directivă, să fie accesibile tuturor persoanelor 
care se consideră lezate prin nerespectarea față de ei a principiului egalității de tratament, 
chiar după ce au încetat relațiile în care discriminarea se presupune a se fi produs”.

Petiționara solicită ca Legea privind ocuparea forței de muncă din Regatul Unit, din 2002, să 
fie armonizată cu Legea privind discriminarea pe motiv de handicap din Regatul Unit: acest 
aspect este de competența autorităților britanice și nu pune în discuție compatibilitatea 
dreptului britanic cu dreptul comunitar.

Cu toate acestea, întrucât prezenta petiție face obiectul Directivei 2000/78/CE, ar trebui 
analizată compatibilitatea dreptului britanic cu respectiva directivă. Spre deosebire de Legea 
britanică privind discriminarea pe motiv de handicap din 1995 și 2005, Directiva 2000/78/CE 
nu include obligativitatea unor amenajări corespunzătoare în ceea ce privește accesul la 
tribunalele de muncă și curți, ci numai în ceea ce privește încadrarea în muncă (și formarea). 
În conformitate cu articolul 9 din directivă, statele membre ar trebui, în schimb, să se asigure 
că procedurile judiciare și administrative sunt accesibile tuturor persoanelor care se consideră 
victime ale discriminării. 

Petiționara susține că secțiunea 32 din Legea britanică privind ocuparea forței de muncă din 
2002 o împiedică efectiv să-și exercite plângerea în fața instanțelor britanice, însă nu 
menționează niciun element care să demonstreze că secțiunea 32 poate constitui un obstacol 
în calea accesului la justiție. Prin urmare, Comisia nu constată nicio încălcare a dreptului 
comunitar în cazul de față.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 11 mai 2010

De la prima comunicare privind prezenta petiție, Comisia a avut ocazia să studieze articolul 
32 din Legea privind ocuparea forței de muncă, menționată de către petiționară, și ar dori să 
formuleze comentariile următoare. 

Prevăzând posibilitatea recurgerii la o procedură intentată la un tribunal al muncii, Regatul 
Unit a pus în aplicare articolul 9 din Directivă. Aceasta prevede că amenajările rezonabile 
pentru persoanele cu handicap constituie o obligație pentru angajator și se referă la accesul la 
locul de muncă. În stadiul actual al legislației UE, această obligație nu cuprinde și procedurile 
judiciare. Prin urmare, Comisia nu poate solicita includerea la articolul 32 a unor amenajări 
speciale pentru persoanele cu handicap.

                                               
1 JO L303, 2/12/00, p.16



CM\816601RO.doc 3/3 PE428.081/revv01-00

RO

Comisia își exprimă profunda înțelegere față de situația dificilă a petiționarului. Deși nu a 
putut constata încălcarea legislației UE în cazul de față, Comisia ar dori să sublinieze 
necesitatea asigurării unei posibilități echitabile pentru persoanele cu handicap de a-și 
prezenta cauza în justiție. 


