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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0302/2005, którą złożył Martin Baldwin-Edwards (Wielka Brytania), 
w sprawie domniemanej dyskryminacji przy rekrutacji prowadzonej przez 
grecki Instytut ds. Polityki Migracyjnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że procedury rekrutacyjne stosowane przez grecki Instytut 
ds. Polityki Migracyjnej, który jest agencją należącą w części do państwa i odpowiedzialną 
przed greckim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, mają charakter dyskryminujący, 
ponieważ kandydatury osób, które są niepełnosprawne, mają więcej niż 40 lat lub należą do 
mniejszości etnicznych pochodzenia niegreckiego w przypadku stanowisk badawczych, nie są 
nawet brane pod uwagę. Uważa on, że padł ofiarą dyskryminacji i że w związku z tym 
naruszono przepisy Traktatu o Unii Europejskiej dotyczące swobodnego przepływu 
pracowników. Dlatego też wzywa Parlament Europejski do zadbania o to, aby greckie władze 
zostały zmuszone do bezzwłocznego przestrzegania prawodawstwa UE w tym obszarze, 
w szczególności dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 sierpnia 2005 r. 

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 marca 2006 r.

Składający petycję skarży się, że procedury rekrutacyjne stosowane przez grecki Instytut 
ds. Polityki Migracyjnej (agencję należącą w części do państwa i odpowiedzialną przed 
greckim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych) mają charakter dyskryminujący. Utrzymuje, 
że w przypadku stanowisk badawczych kandydatury osób, które należą do mniejszości 
etnicznych pochodzenia niegreckiego, są niepełnosprawne lub mają więcej niż 40 lat nie są 
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nawet rozpatrywane, co stanowi naruszenie, m.in. dyrektywy Rady 2000/78/WE.

Dyrektywa 2000/78/WE zabrania dyskryminacji ze względu na religię, przekonania, wiek, 
niepełnosprawność i orientację seksualną w zakresie zatrudnienia, wykonywania zawodu 
i kształcenia zawodowego. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia 
w życie praw gwarantowanych przez dyrektywę do dnia 2 grudnia 2003 r.

Artykuł 5 dyrektywy przewiduje, że prawodawca podejmuje właściwe środki, 
z uwzględnieniem potrzeb konkretnej sytuacji, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej 
dostęp do pracy, wykonywanie jej lub rozwój zawodowy bądź kształcenie, o ile środki te nie 
nakładają na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. 

Artykuł 6 dyrektywy dopuszcza w pewnych przypadkach uzasadnione różnice w traktowaniu 
ze względu na wiek, o ile zostanie to obiektywnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem, 
takim jak polityka zatrudnienia, a środki mające służyć realizacji tego celu są proporcjonalne 
i konieczne.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 lipca 2007 r.

W kwietniu 2006 r. Komisja wystosowała do władz greckich pismo, w którym zwróciła się 
o informacje dotyczące procedur rekrutacyjnych stosowanych przez grecki Instytut 
ds. Polityki Migracyjnej. Jak dotąd władze greckie nie dostarczyły informacji 
uzupełniających, o które się zwrócono, dlatego w lutym 2007 r. Komisja wysłała upomnienie, 
załączając kopię pierwszego pisma. 

W dniu 23 kwietnia 2007 r. władze greckie udzieliły odpowiedzi, załączając pismo Instytutu 
ds. Polityki Migracyjnej. Instytut wyjaśnił, że publikując ogłoszenia dotyczące stanowisk 
badawczych, zamieszczają wymóg posiadania odpowiednich kwalifikacji naukowych, 
dyplomu wyższej uczelni, znajomości języka obcego, a także umiejętności obsługi 
komputera. Ze 177 otrzymanych zgłoszeń 90 odrzucono, ponieważ nie spełniały one wyżej 
wymienionych warunków. Instytut wyraźnie zaznaczył, że jego zdaniem żaden kandydat nie 
został wykluczony z uwagi na niepełnosprawność czy wiek.

Dyrektywa 2000/78/WE ustanawia ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia, pracy i kształcenia zawodowego. W dyrektywie zakazuje się dyskryminacji ze 
względu na wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i religię lub przekonania. 
Dyrektywa ma zastosowanie w dziedzinie zatrudnienia i kształcenia zawodowego. Jeżeli dana 
osoba przedstawi przed sądem fakty, które nasuną przypuszczenie o zaistnieniu 
dyskryminacji, ciężar udowodnienia, że dyskryminacja nie miała miejsca, spoczywa na 
pozwanym.

Po dokonaniu transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, co w przypadku Grecji miało 
miejsce mocą ustawy 3304/05, osoby, które uważają, że prawa przysługujące im zgodnie 
z przedmiotową dyrektywą, zostały naruszone, muszą zwrócić się do sądów krajowych. 
Ponieważ grecki Instytutu ds. Polityki Migracyjnej zaprzecza, że miało miejsce odmienne 
traktowanie ze względu na wiek, kwestię faktów i dowodu mogą rozpatrzyć jedynie krajowe 
organy sądowe.
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Komisja bada ustawodawstwo wszystkich państw członkowskich, aby stwierdzić, czy 
właściwie odzwierciedla ono przepisy dyrektywy 2000/78/WE, i w przypadku braku 
zgodności podejmie konieczne kroki prawne.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

W celu dalszego wyjaśnienia kwestii poruszonych przez składającego petycję w kwietniu 
2006 r. Komisja zwróciła się na piśmie do władz greckich o kolejne informacje, a w lutym 
2007 r. przesłała przypomnienie. Władze greckie udzieliły odpowiedzi w kwietniu 2007 r., 
załączając pismo Instytutu ds. Polityki Migracyjnej. W odpowiedzi wyjaśniono, że procedury 
rekrutacyjne opierają się na kryteriach obiektywnych, takich jak odpowiednie kwalifikacje 
naukowe, tytuł uczelniany, znajomość języka obcego i umiejętność obsługi komputera; 
procedury te nie są dyskryminujące.

Ponadto w poprzednim komunikacie wspomniano, że wszczęta została procedura w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z monitorowaniem 
przenoszenia dyrektywy 2000/78/WE na grunt prawa greckiego. W styczniu 2008 r. Grecji 
przesłano uzasadnioną opinię. Należy jednak podkreślić, że kwestie poruszane w ramach tej 
procedury nie są właściwe w odniesieniu do niniejszej petycji. 

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie właściwego i efektywnego 
wprowadzania prawodawstwa wspólnotowego do krajowego porządku prawnego. Jako 
strażnik traktatów Komisja ściśle monitoruje implementację prawa wspólnotowego na 
szczeblu krajowym i zgodnie z traktatem WE podejmuje konieczne środki, jeżeli uzna, że 
państwa członkowskie naruszają prawo wspólnotowe. Jeżeli jednak transpozycja jest 
poprawna, to z zasady do poszczególnych osób należy inicjowanie postępowań prawnych 
przewidzianych w prawie krajowym i wyrażanie sprzeciwu wobec ewentualnych wykroczeń 
przed sądami krajowymi. Kontrola zastosowania przedmiotowej dyrektywy w konkretnej 
sprawie jest z zasady zadaniem sądownictwa krajowego. 

Ponieważ przeprowadzono monitoring transpozycji odnośnych artykułów dyrektywy
2000/78/WE na grunt prawa greckiego (ustawa 3304/05) i nie wykazał on żadnego 
naruszenia, osoby, które uważają, że prawa przysługujące im zgodnie z przedmiotową 
dyrektywą zostały naruszone, muszą wnieść sprawę do właściwych sądów krajowych.
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