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Asia: Vetoomus nro 0302/2005, Martin Baldwin-Edwards, Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalainen, syrjinnästä maahanmuuttoasioista vastaavan 
kreikkalaisen laitoksen (IMEPO) työhönotossa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että maahanmuuttoasioista vastaavan kreikkalaisen 
laitoksen (IMEPO) rekrytointimenettelyt ovat syrjiviä. IMEPO on osittain julkisin varoin 
rahoitettu virasto, ja se toimii Kreikan sisäministeriön alaisuudessa. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan syrjintä liittyy siihen, ettei tutkijan virkoihin edes harkita otettavan hakijoita, jotka 
ovat vammaisia tai yli 40-vuotiaita tai jotka eivät ole etniseltä taustaltaan kreikkalaisia. Hän 
katsoo tulleensa syrjityksi ja IMEPOn rikkoneen EY:n perustamissopimuksen määräyksiä 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Siksi hän kehottaa Euroopan parlamenttia 
varmistamaan, että Kreikan viranomaiset ryhtyvät noudattamaan viipymättä tätä alaa 
koskevaa EU:n lainsäädäntöä, erityisesti 27. marraskuuta 2000 annettua neuvoston 
direktiiviä 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. elokuuta 2005.

3. Komission vastaus, saatu 28. maaliskuuta 2006

Vetoomuksen esittäjän mukaan maahanmuuttoasioista vastaavan kreikkalaisen 
laitoksen (IMEPO) työhönottomenettelyt ovat syrjiviä. (IMEPO on osittain julkisin varoin 
rahoitettu virasto, joka toimii Kreikan sisäministeriön alaisuudessa.) Vetoomuksen esittäjän 
mukaan tutkijan virkoihin ei edes harkita otettavan hakijoita, jotka eivät ole etniseltä 
taustaltaan kreikkalaisia tai jotka ovat vammaisia tai yli 40-vuotiaita. Tämä rikkoo muun 
muassa neuvoston direktiiviä 2000/78/EY.

Direktiivissä 2000/78/EY kielletään uskontoon tai vakaumukseen, ikään, vammaisuuteen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä työhönotossa, työssä ja ammatillisessa 
koulutuksessa. Jäsenvaltioille asetettu määräaika direktiiviin perustuvien oikeuksien 
täytäntöön panemiseksi päättyi 2. joulukuuta 2003.

Direktiivin 5 artiklassa säädetään, että työnantajan on toteutettava asianmukaiset ja 
kulloistenkin tarpeiden mukaiset toimenpiteet, jotta vammaiset voivat päästä johonkin 
toimeen, harjoittaa sitä ja edetä urallaan tai saada koulutusta, jollei näistä toimenpiteistä 
aiheudu työnantajalle kohtuutonta rasitetta. 

Direktiivin 6 artiklassa säädetään, ettei ikään perustuvaa erilaista kohtelua pidetä syrjintänä, 
kunhan sillä on objektiivisesti perusteltu tavoite, kuten työllisyyspoliittinen tavoite, ja jos 
tämän tavoitteen toteuttamiskeinot ovat asianmukaiset ja tarpeen. 

Saadakseen selvyyttä vetoomuksen esittäjän esiin tuomiin seikkoihin komissio lähettää 
Kreikan viranomaisille kirjeen, jossa se pyytää lisätietoja.
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4. Komission täydentävä vastaus, saatu 27. heinäkuuta 2007

Komissio lähetti huhtikuussa 2006 Kreikan viranomaisille kirjeen, jossa se pyysi tietoja 
maahanmuuttoasioista vastaavan kreikkalaisen laitoksen (IMEPO) työhönottomenettelyistä.  
Kreikan viranomaiset eivät kuitenkaan toimittaneet komission pyytämiä täydentäviä tietoja, 
joten komissio lähetti niille helmikuussa 2007 asiasta muistutuskirjeen ja jäljennöksen 
alkuperäisestä pyynnöstä. 

Kreikan viranomaiset vastasivat 23. huhtikuuta 2007 ja toimittivat vastauksensa liitteenä 
IMEPOn kirjeen. IMEPO vastasi, että avoimia tutkijan virkoja koskevassa ilmoituksessa 
laitoksen kerrottiin hakevan tutkijoita, joilla olisi asianmukaiset edellytykset tehdä tieteellistä 
tutkimustyötä, jotka olisivat suorittaneet yliopistotutkinnon ja jotka hallitsisivat vieraan 
kielen. Lisäksi tutkijoiden pitäisi osata käyttää tietokonetta. IMEPO sai 177 hakemusta, joista 
90 hylättiin, koska edellä mainitut ehdot eivät täyttyneet. IMEPO korosti vastauksessaan 
erityisesti, ettei yhtäkään hakijaa hylätty vammaisuuden tai iän vuoksi.

Direktiivissä 2000/78/EY säädetään yleisistä puitteista, jotka koskevat yhdenvertaista 
kohtelua työhönotossa, työssä ja ammatillisessa koulutuksessa. Siinä kielletään ikään, 
vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen sekä uskontoon tai vakaumukseen perustuva 
syrjintä. Direktiiviä sovelletaan myös työhönottoon ja ammatilliseen koulutukseen. Mikäli 
henkilö, joka katsoo tulleensa syrjityksi, esittää tuomioistuimelle tosiseikkoja, joiden 
perusteella hänen voidaan olettaa tulleen syrjityksi, todistustaakka siitä, ettei syrjintää ole 
tapahtunut, siirtyy vastaajalle.

Jos jäsenvaltio on siirtänyt direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, niin kuin Kreikassa 
on tehty säätämällä laki 3304/05, henkilöiden, jotka katsovat kyseisen direktiivin mukaisia 
oikeuksiaan loukatun, on vietävä asiansa kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Koska
IMEPOn mukaan hakijoita ei ole kohdeltu eri tavoin heidän ikänsä perusteella, tällainen asia, 
johon liittyy vastakkaisia väitteitä ja joka edellyttää näyttöä, voidaan ratkaista vain 
kansallisessa tuomioistuimessa.

Komissio tutkii kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntöä varmistaakseen, että 
direktiivin 2000/78/EY säännökset on pantu asianmukaisesti täytäntöön. Mikäli se huomaa 
puutteita täytäntöönpanossa, se ryhtyy tarvittaviin oikeustoimiin.
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5. Komission täydentävä vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Saadakseen lisäselvyyttä vetoomuksen esittäjän esiin tuomiin seikkoihin komissio lähetti 
huhtikuussa 2006 Kreikan viranomaisille kirjeen, jossa se pyysi lisätietoja. Lisäksi se lähetti 
helmikuussa 2007 asiasta muistutuskirjeen. Kreikan viranomaiset vastasivat huhtikuussa 2007 
ja toimittivat vastauksensa liitteenä IMEPOn kirjeen. Vastauksessa todettiin, että 
työhönottomenettelyissä käytettiin objektiivisia kriteerejä. Laitos haki tutkijoita, joilla on 
asianmukaiset edellytykset tehdä tieteellistä tutkimustyötä, jotka ovat suorittaneet 
yliopistotutkinnon ja jotka hallitsevat vieraan kielen ja tietokoneen käytön. 
Työhönottomenettelyt eivät täten olleet syrjiviä.  

Lisäksi aiemmassa tiedonannossa mainittiin, että on aloitettu rikkomusmenettely, joka koskee 
direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanoa Kreikan lainsäädännössä. Kreikalle lähetettiin 
perusteltu lausunto tammikuussa 2008. On kuitenkin on korostettava, että edellä mainittuun 
rikkomusmenettelyyn liittyvät asiat eivät ole kyseisen vetoomuksen kannalta merkityksellisiä. 

Jäsenvaltiot vastaavat yhteisön lainsäädännön asianmukaisesta ja tehokkaasta 
täytäntöönpanosta kansallisen lainsäädännön tasolla. Perussopimusten valvojana komissio 
seuraa tiiviisti yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoa kansallisella tasolla ja toteuttaa 
tarvittavat EY:n perustamissopimuksessa esitetyt toimenpiteet, jos jäsenvaltiot syyllistyvät 
yhteisön oikeuden rikkomiseen. Kun yhteisön lainsäädäntö on asianmukaisesti saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, yksilön on kuitenkin periaatteessa käynnistettävä oikeudellinen 
menettely kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja vietävä mahdolliset rikkomukset 
kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Direktiivien soveltamisen valvonta on 
yksittäistapauksissa periaatteessa kansallisten tuomioistuinten vastuulla. 

Komissio on tutkinut sitä, miten direktiivin 2000/78/EY asiaankuuluvat artiklat on saatettu 
osaksi Kreikan lainsäädäntöä (laki 3304/05), eikä se havainnut mitään rikkomuksia. Täten 
henkilöiden, jotka katsovat kyseisen direktiivin mukaisia oikeuksiaan loukatun, on vietävä 
asiansa toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
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