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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0481/2011, którą złożył Mark Austin (Wielka Brytania), w 
sprawie znaczenia słowa „ochrona” wielokrotnie użytego w dyrektywie Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę 
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o wyjaśnienie znaczenia słowa „ochrona” użytego w 
dyrektywie Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę 
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. Składający 
petycję uważa, że termin ten nie jest jednoznaczny i utrudnia zrozumienie rzeczywistych 
intencji prawodawcy podczas stosowania niektórych przepisów przedmiotowej dyrektywy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę 
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne zawiera słowo 
„ochrona” zarówno w preambule, jak i w artykułach dyrektywy, przykładowo w odniesieniu 
do „ochrony przed dyskryminacją”, „ochrony zasady równego traktowania”, „ochrony 
socjalnej”, „ochrony prawnej” i „poziomu ochrony”. Termin ten stosowany jest w 
zwyczajowo przyjętym znaczeniu tego słowa określającym ochronę kogoś przed czymś, czy 
pilnowanie kogoś przed czymś. Słowo „ochrona” nie zawiera żadnego znaczenia, które 
byłoby w jakikolwiek sposób charakterystyczne dla przedmiotowej dyrektywy.
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W przepisach prawa UE słowo „ochrona” używane jest do określenia setek instrumentów, w 
tym innych środków prawnych w zakresie równego traktowania i zakazu dyskryminacji oraz 
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Nie jest ono w żaden sposób określone w 
dyrektywie 2000/43/WE.

Słowo to jest również używane w instrumentach międzynarodowych w dziedzinie praw 
człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, przykładowo w Powszechnej deklaracji praw 
człowieka ONZ oraz w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
przyjętej przez Radę Europy.

Komisja nie posiada informacji o jakichkolwiek trudnościach wynikających z zastosowania 
słowa „ochrona”, ani w przypadku ustawodawcy na poziomie unijnym ani na poziomie 
krajowym w państwach członkowskich w transpozycji i zastosowaniu przedmiotowej 
dyrektywy.  

Podsumowanie

Komisja uznaje, że nie istnieją żadne dowody popierające przekonanie osoby składającej 
petycję, że słowo „ochrona” miałoby być niejednoznacznie rozumiane i miałoby 
uniemożliwiać zrozumienie intencji ustawodawcy.


