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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Martin Baldwin-Edwards, brit állampolgár által benyújtott 0302/2005. számú petíció a 
Görög Migrációs Politikai Intézet által a munkaerő-toborzás tekintetében állítólagosan 
tanúsított megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a görög belügyminisztériumnak felelős, félig állami 
Görög Migrációs Politikai Intézet hatóságmunkaerő-felvételi eljárásai diszkriminatívak abban 
a tekintetben, hogy a fogyatékkal élőket, a 40 év fölötti jelentkezőket vagy a nem-görög 
etnikai csoportok tagjait figyelembe sem veszik a kutatói állások betöltésénél. Azon a 
véleményen van, hogy ő maga diszkrimináció áldozata, és hogy így az EU-Szerződésnek a 
munkavállalók szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseit is megsértik. Ezért sürgeti, hogy 
az Európai Parlament gondoskodjon arról, hogy a görög hatóságok késedelem nélkül 
tegyenek eleget az EU ezen a területen érvényes jogszabályainak, különösen pedig a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. augusztus 16. 

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. március 28.

A petíció benyújtója sérelmezi, hogy a görög belügyminisztériumnak felelős, félig állami 
Görög Migrációs Politikai Intézet hatóságmunkaerő-felvételi eljárásai diszkriminatívak. Azt 
állítja, hogy a nem-görög etnikai csoportok tagjait, a fogyatékkal élőket, valamint a 40 év 
fölötti jelentkezőket figyelembe sem veszik a kutatói állások betöltésénél, amely többek 
között sérti a Tanács 2000/78/EK irányelvét.

A 2000/78/EK irányelv tiltja a valláson, meggyőződésen, életkoron, fogyatékosságon vagy 
szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás, a munkavégzés 
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és a szakképzés területén. A tagállamoknak az irányelvben biztosított jogokat 2003. december 
2-ig kellett érvényre juttatnia.  

Az irányelv 5. cikke kimondja, hogy a munkaadóknak meg kell tenniük a megfelelő és az 
adott esetben szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a 
munkához jutás, a munkában való részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve 
ha az ilyen intézkedés aránytalanul nagy terhet ró a munkaadóra. 

Az irányelv 6. cikke alapján meghatározott körülmények között a tagállamok rendelkezhetnek 
úgy, hogy az életkoron alapuló eltérő bánásmód nem jelent hátrányos megkülönböztetést, ha 
egy törvényes cél, például a foglalkoztatáspolitika által objektíven igazolt, és ha a cél 
elérésének eszközei megfelelők és szükségesek. 

A petíció benyújtója által felvetett kérdések tisztázása érdekében a Bizottság további 
információkat fog kérni a görög hatóságoktól.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. július 27.

A Bizottság 2006 áprilisában levelet írt a görög hatóságoknak, amelyben információt kért a 
Görög Migrációs Politikai Intézet hatóságmunkaerő-felvételi eljárásairól. A görög hatóságok 
még nem nyújtották át a kért kiegészítő információt, így a Bizottság 2007 februárjában 
elküldte a megfelelő emlékeztető levelet és az eredeti kérés másolatát. 

A görög hatóságok 2007. április 23-án válaszoltak, és mellékelték a Migrációs Politikai 
Intézet levelét. Az Intézet kifejtette, hogy a kutatói állás meghirdetésekor olyan jelentkezőket 
vártak, akik megfelelő tudományos képzettséggel, egyetemi diplomával és egy idegen nyelv 
ismeretével rendelkeznek. Emellett a kutatóknak a munkához szükséges számítógépes 
ismeretekkel is rendelkezniük kellett. 177 jelentkezés érkezett be hozzájuk, amelyből 90-et 
azonnal elutasítottak azért, mert a fent említett feltételeknek nem feleltek meg. Az Intézet 
hangsúlyozta, hogy véleménye szerint egy jelöltet sem zártak ki fogyatékosság vagy életkor 
miatt.

A 2000/78/EK irányelv megteremti az egyenlőség általános kereteit a foglalkoztatás, a 
munkavégzés és a szakképzés területén. Az irányelv tiltja az életkoron, fogyatékosságon, 
szexuális irányultságon, valláson vagy meggyőződésen alapuló megkülönböztetést. Az 
irányelv a foglalkoztatás és a szakképzés területére vonatkozik. Abban az esetben, ha egy 
személy megkülönböztetés vélelméhez vezető tényeket terjeszt a bíróság elé, az alperest 
terheli annak bizonyítása, hogy nem történt megkülönböztetés.

Amennyiben egy irányelvet átültettek a nemzeti jogba, ahogy Görögországban a 3304/05. sz. 
törvény révén ez megvalósult, azoknak, akik úgy vélik, hogy a kérdéses irányelv szerinti 
jogaikat megsértették, ügyüket a nemzeti bíróság elé kell vinniük. Mivel a Görög Migrációs 
Politikai Intézet tagadja, hogy életkoron alapuló eltérő bánásmódot alkalmazott, felmerül a 
tények és a bizonyítás kérdése, amellyel csakis a nemzeti bíróságok foglalkozhatnak.

A Bizottság valamennyi tagállam jogszabályait megvizsgálja, hogy azok hűen tükrözik-e a 
2000/78/EK irányelv rendelkezéseit, és ahol nem, ott meg fogja tenni a szükséges jogi 
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lépéseket.
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5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. október 21.

Annak érdekében, hogy még jobban tisztázzák a petíció benyújtója által felvetett kérdéseket, a 
Bizottság 2006 áprilisában levelet intézett a görög hatóságokhoz, amelyben kiegészítő 
tájékoztatást kért, 2007 februárjában pedig emlékeztető levelet küldött. A görög hatóságok 
2007 áprilisában válaszoltak, és mellékelték a Migrációs Politikai Intézet levelét. A kapott 
válaszban egyértelművé tették, hogy a munkaerő-felvételi eljárások olyan objektív 
kritériumokon alapulnak, mint például a megfelelő tudományos képesítés, egyetemi oklevél, 
idegennyelv-ismeret és számítógépes ismeretek; a munkaerő-felvételi eljárások így nem 
megkülönböztető jellegűek.

Ezenkívül egy korábbi közleményben említésre került, hogy jogsértési eljárást indítottak a 
2000/78/EK irányelv görög jogba történő átültetésének ellenőrzése érdekében. 2008 
januárjában indokolással ellátott véleményt intéztek Görögországhoz. Mindazonáltal 
hangsúlyozni kell, hogy az ezen eljárás keretében felmerülő kérdések nem mérvadók a szóban 
forgó petíció szempontjából.

Valójában a tagállamok feladata, hogy nemzeti jogrendjükben biztosítsák a közösségi 
jogszabályok megfelelő és hatékony végrehajtását. A Szerződések őreként a Bizottság 
gondosan figyelemmel kíséri a közösségi jog nemzeti szintű végrehajtását, és az EK-
Szerződésben előírtak szerint meghozza a szükséges intézkedéseket, amennyiben egy
tagállamról bebizonyosodik, hogy az megsérti a közösségi jogot. Mindazonáltal, amennyiben 
az átültetés megfelelően zajlott, elvben az egyén feladata, hogy jogi eljárást kezdeményezzen
a nemzeti jogban előírtak alapján, valamint hogy az esetleges jogsértések ellen keresetet 
nyújtson be a nemzeti bíróságokhoz. Az irányelvek egyéni esetekre történő alkalmazásának 
ellenőrzése elvben a nemzeti joghatóságok feladata.

Következésképpen, mivel a 2000/78/EK irányelv vonatkozó cikkei görög jogba (3304/05. sz. 
törvény) történő átültetésének ellenőrzésére sor került, és e tekintetben nem állapítottak meg 
jogsértést, azon személyeknek, akik úgy vélik, hogy a szóban forgó irányelv értelmében 
fennálló jogaik sérültek, ügyükkel az illetékes nemzeti bíróságokhoz kell fordulniuk.
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