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Tárgy: Mark Austin brit állampolgár által benyújtott 0481/2011. számú petíció a 
személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelvben többször is említett „védelem” szó jelentéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy magyarázzák meg neki a személyek közötti, faji vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. 
június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvben szereplő „védelem” szó jelentését. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy az említett irányelv több rendelkezésében is felbukkanó kifejezés 
félreértelmezhető, és nem fejezi ki világosan a jogalkotó valódi szándékát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

„A személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv a „védelem” szót 
használja mind a preambulumban, mind az irányelv cikkeiben, amikor például a 
„megkülönböztetés elleni védelemre”, az „egyenlő bánásmód elvének védelmére”, a 
„szociális védelemre”, a „jogi védelemre” vagy a „védelmi szintre” hivatkozik. A szót a 
szöveg a szokásos értelemben használja, vagyis szavatolni valakinek a biztonságát valamivel 
szemben, vagy valakit megóvni valamitől. A „védelem” szó nem kap semmilyen olyan 
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jelentést, amely valamilyen módon az irányelv összefüggésében egyedi volna.

Az uniós jogban a védelem szót több száz eszközben használják, beleértve az egyenlő 
bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés terén alkalmazott egyéb jogi 
eszközöket és az Európai Unió Alapjogi Chartáját is. A szó semmilyen egyedi értelmet nem 
kap a 2000/43/EK irányelvben.

A védelem szót ezenkívül az emberi jogok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés 
területét érintő nemzetközi eszközökben is használják, többek közt az ENSZ az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában és az Európa Tanács az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló egyezményben.

A Bizottságnak nincsen tudomása arról, hogy a „védelem” szó bármilyen gondot okozott 
volna akár a jogalkotóknak, uniós szinten, akár a tagállamokban nemzeti szinten az irányelv 
átültetése és alkalmazása során.  

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy semmi nem támasztja alá a petíció benyújtójának azt a 
véleményét, hogy a védelem szó félreértelmezhető és nem fejezi ki világosan a jogalkotó 
valódi szándékát.”


