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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης
Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να εφαρµοστεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ
των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού, εκτός της αγοράς εργασίας. Η παρούσα πρόταση διαµορφώνει το πλαίσιο
για την απαγόρευση των διακρίσεων µε βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά και καθιερώνει
ενιαίο ελάχιστο επίπεδο προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτοµα που έχουν
υπάρξει θύµατα τέτοιων διακρίσεων.
Η παρούσα πρόταση συµπληρώνει το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο της ΕΚ, εντός του οποίου η
απαγόρευση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού εφαρµόζεται µόνο στους τοµείς της απασχόλησης, της
εργασίας και της επαγγελµατικής κατάρτισης1.
Γενικό πλαίσιο
Η Επιτροπή ανήγγειλε στο νοµοθετικό πρόγραµµα και πρόγραµµα εργασίας της, το οποίο
εγκρίθηκε στις 23 Οκτωβρίου 20072, ότι θα πρότεινε νέες πρωτοβουλίες οι οποίες θα
συµπλήρωναν το νοµικό πλαίσιο της ΕΕ για την απαγόρευση των διακρίσεων.
Η παρούσα πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο της «Ανανεωµένη κοινωνική ατζέντα:
Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα»3 και συνοδεύει την
ανακοίνωση µε τίτλο «Καταπολέµηση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες: Εκ νέου ανάληψη
δέσµευσης»4.
Η σύµβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία έχει υπογραφεί από τα
κράτη µέλη και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και διέπεται από τις εξής αρχές: απαγόρευση των
διακρίσεων, συµµετοχή και ενσωµάτωση στην κοινωνία, ισότητα των ευκαιριών και
προσβασιµότητα. Έχει υποβληθεί στο Συµβούλιο πρόταση για τη σύναψη της σύµβασης από
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα5.
Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης
Η παρούσα πρόταση βασίζεται στις οδηγίες 2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ6, µε
τις οποίες απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
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Οδηγία 2000/43/EΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22) και οδηγία
2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση
στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).
COM (2007) 640.
COM (2008) 412.
COM (2008) 420.
[COM(2008) XXX.]
Οδηγία 2004/113/ΕΚ, της 13ης ∆εκεµβρίου 2004, για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ΕΕ L 373 της
21.12.2004, σ. 37).
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ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισµού, θρησκείας ή πεποιθήσεων7. Οι διακρίσεις
λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής απαγορεύονται στην απασχόληση, την εργασία και
την επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και σε τοµείς που δεν έχουν σχέση µε την απασχόληση,
όπως είναι η κοινωνική προστασία, η υγειονοµική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η πρόσβαση
σε αγαθά και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης της στέγασης, που παρέχονται στο κοινό. Οι
διακρίσεις λόγω φύλου απαγορεύονται στους ίδιους τοµείς, µε εξαίρεση την εκπαίδευση, τα
µέσα ενηµέρωσης και τη διαφήµιση. Ωστόσο, οι διακρίσεις λόγω ηλικίας, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισµού και αναπηρίας απαγορεύονται µόνο στους τοµείς
της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελµατικής κατάρτισης.
Οι οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ ήταν υποχρεωτικό να µεταφερθούν στο εσωτερικό
δίκαιο των κρατών µελών έως το 2003, εκτός από τις διατάξεις που αφορούσαν τις διακρίσεις
λόγω ηλικίας και αναπηρίας, για τις οποίες η σχετική προθεσµία παρατάθηκε κατά τρία
επιπλέον έτη. Το 2006 η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας
2000/43/ΕΚ8 και στις 19 Ιουνίου 2008 εκδόθηκε έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας
2000/78/ΕΚ9. Όλα τα κράτη µέλη εκτός από ένα έχουν µεταφέρει τις εν λόγω οδηγίες. Η
οδηγία 2004/113/ΕΚ ήταν υποχρεωτικό να µεταφερθεί έως το τέλος του 2007.
Στο µέτρο του δυνατού, οι έννοιες και οι κανόνες της παρούσας οδηγίας βασίζονται στις
έννοιες και τους κανόνες που χρησιµοποιούνται στις υφιστάµενες οδηγίες του άρθρου 13 της
συνθήκης ΕΚ.
Συνέπεια µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης
Η παρούσα πρόταση στηρίζεται στη στρατηγική που αναπτύχθηκε από την εποχή της
συνθήκης του Άµστερνταµ για την καταπολέµηση των διακρίσεων και συνάδει µε τους
οριζόντιους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως µε τη στρατηγική της Λισαβόνας για
την ανάπτυξη και την απασχόληση και µε τους στόχους που θέτει η ΕΕ στο πλαίσιο της
κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ενσωµάτωσης. Η παρούσα πρόταση θα διευρύνει
τα θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών, σύµφωνα µε το Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της ΕΕ.
2.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

∆ιαβούλευση
Κατά την κατάρτιση της παρούσας πρωτοβουλίας, η Επιτροπή επιδίωξε να συνδέσει όλους
τους ενδιαφεροµένους µε δυνητικό συµφέρον και µερίµνησε ώστε όσοι θα επιθυµούσαν
ενδεχοµένως να υποβάλουν παρατηρήσεις να είχαν τη δυνατότητα και τα χρονικά περιθώρια
να το πράξουν. Το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους αποτέλεσε µοναδική
ευκαιρία να επισηµανθούν τα διάφορα ζητήµατα και να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή στη
δηµόσια συζήτηση.
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Οδηγία 2000/43/ΕΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180 της 19.7.2000) και οδηγία
2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την
ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000).
COM (2006) 643 τελικό.
COM (2008) 225.
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Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στη δηµόσια διαβούλευση µέσω ∆ιαδικτύου10, σε µια έρευνα
του επιχειρηµατικού τοµέα11, καθώς και στη γραπτή διαβούλευση και τις συνεδριάσεις που
πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ ευρωπαϊκού επιπέδου που
ασχολούνται µε την απαγόρευση των διακρίσεων12. Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας
διαβούλευσης και της διαβούλευσης µε τους ΜΚΟ ήταν να ζητηθεί η θέσπιση νοµοθεσίας σε
επίπεδο ΕΕ για να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας από τις διακρίσεις, αν και ορισµένοι
πρόβαλαν το επιχείρηµα ότι πρέπει να υπάρξουν οδηγίες για την καταπολέµηση των
διακρίσεων λόγω αναπηρίας και φύλου. Από τη διαβούλευση της ευρωπαϊκής ελεγκτικής
οµάδας επιχειρήσεων (European Business Test Panel) προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις θεωρούν
χρήσιµη την ύπαρξη του ίδιου επιπέδου προστασίας έναντι των διακρίσεων σε ολόκληρη την
ΕΕ. Οι κοινωνικοί εταίροι που εκπροσωπούν επιχειρήσεις τάχθηκαν, κατ’ αρχήν, κατά της
θέσπισης νέας νοµοθεσίας, η οποία θεώρησαν ότι συνεπάγεται επιπλέον γραφειοκρατία και
κόστος, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τάχθηκαν υπέρ.
Οι θέσεις στη διαβούλευση επισήµαναν προβληµατισµούς σχετικά µε το πώς µια νέα οδηγία
θα εξέταζε ορισµένους ευαίσθητους τοµείς και, επίσης, αποκάλυψαν παρανοήσεις ως προς τα
όρια ή την έκταση της κοινοτικής αρµοδιότητας. Η προτεινόµενη οδηγία εξετάζει αυτούς
τους προβληµατισµούς και οριοθετεί ρητώς το πεδίο της κοινοτικής αρµοδιότητας. Εντός
αυτού του πεδίου, η Κοινότητα έχει το δικαίωµα να ενεργεί (άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ) και
πιστεύει ότι το καλύτερο επόµενο βήµα είναι η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ.
Οι εν λόγω θέσεις τόνισαν επίσης την ιδιαίτερη φύση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και τα
µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιµετώπισή τους. Τα µέτρα αυτά εξετάζονται σε
ειδικό άρθρο.
Εκφράστηκαν προβληµατισµοί ότι µια νέα οδηγία θα συνεπαγόταν δαπάνες για τις
επιχειρήσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα πρόταση βασίζεται, σε µεγάλο
βαθµό, σε έννοιες που χρησιµοποιούνται στις ισχύουσες οδηγίες και οι οποίες είναι οικείες
στους οικονοµικούς παράγοντες. Όσον αφορά τα µέτρα για την καταπολέµηση των
διακρίσεων λόγω αναπηρίας, οι επιχειρήσεις είναι εξοικειωµένες µε την έννοια των εύλογων
προσαρµογών από τότε που η έννοια αυτή καθιερώθηκε στην οδηγία 2000/78/ΕΚ. Η πρόταση
της Επιτροπής καθορίζει τους παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την
αξιολόγηση του τι νοείται ως «εύλογο».
Επισηµάνθηκε ότι, σε αντίθεση µε τις δύο άλλες οδηγίες, η οδηγία 2000/78/ΕΚ δεν απαιτεί
από τα κράτη µέλη να δηµιουργούν φορείς ισότητας. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη να
καταπολεµηθούν οι πολλαπλές διακρίσεις, π.χ. µε το να λογίζονται ως διακρίσεις και µε την
παροχή αποτελεσµατικών µέσων έννοµης προστασίας. Αυτά τα ζητήµατα εκφεύγουν του
πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, αλλά τίποτα δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη από το να
λάβουν µέτρα στους εν λόγω τοµείς.
Τέλος, επισηµάνθηκε ότι το πεδίο της προστασίας από τις διακρίσεις λόγω φύλου το οποίο
παρέχεται δυνάµει της οδηγίας 2004/113/ΕΚ δεν είναι τόσο ευρύ όσο το αντίστοιχο της
οδηγίας 2000/43/ΕΚ και ότι το ζήτηµα αυτό πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο νέας
νοµοθεσίας. Η Επιτροπή δεν συµµερίζεται αυτή τη θέση, αφού η προθεσµία µεταφοράς της
οδηγίας 2004/113/ΕΚ µόλις έληξε. Ωστόσο, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση το 2010 σχετικά
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Τα πλήρη αποτελέσµατα της διαβούλευσης βρίσκονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/news/news_en.htm#rpc
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/org/imass_en.htm#ar
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µε την εφαρµογή της οδηγίας και µπορεί να προτείνει τροποποιήσεις τότε, εάν κριθεί
απαραίτητο.
Συλλογή και χρήση εµπειρογνωµοσύνης
Μελέτη13 που πραγµατοποιήθηκε το 2006 έδειξε ότι, αφενός, οι περισσότερες χώρες
παρέχουν κάποιας µορφής νοµική προστασία που υπερβαίνει τις τρέχουσες απαιτήσεις της
ΕΚ στους περισσότερους υπό εξέταση τοµείς και, αφετέρου, οι διαφορές µεταξύ των χωρών
όσον αφορά το βαθµό και το είδος της προστασίας είναι αρκετά µεγάλες. Επίσης, απέδειξε
ότι ελάχιστες χώρες διενήργησαν εκ των προτέρων εκτιµήσεις επιπτώσεων όσον αφορά τη
νοµοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων. Μια περαιτέρω µελέτη14 εξέτασε τη φύση
και το βαθµό των διακρίσεων εκτός του τοµέα της απασχόλησης στην ΕΕ, καθώς και το
δυνητικό (άµεσο και έµµεσο) κόστος που µπορεί να συνεπάγεται για τα πρόσωπα και την
κοινωνία.
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή χρησιµοποίησε τις εκθέσεις του ευρωπαϊκού δικτύου
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων όσον αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων, ιδίως την
επισκόπησή του µε τίτλο «Developing Anti-Discrimination Law in Europe» (κατάρτιση
νοµοθεσίας για την απαγόρευση των διακρίσεων στην Ευρώπη)15, καθώς και τη µελέτη µε
τίτλο «Tackling Multiple Discrimination: practices, policies and laws» (αντιµετώπιση των
πολλαπλών διακρίσεων: πρακτικές, πολιτικές και νόµοι)16.
Σχετικά είναι επίσης και τα αποτελέσµατα µιας ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόµετρου17 και
µιας έρευνας έκτακτου Ευρωβαρόµετρου τον Φεβρουάριο του 200818.
Εκτίµηση επιπτώσεων
Η έκθεση για την εκτίµηση επιπτώσεων19 εξέτασε τα στοιχεία βάσει των οποίων
τεκµηριώνονταν διακρίσεις εκτός της αγοράς εργασίας. Η έκθεση διαπίστωσε ότι, αν και η
απαγόρευση των διακρίσεων αναγνωρίζεται ως µία από τις θεµελιώδεις αξίες της ΕΕ, στην
πράξη το επίπεδο της έννοµης προστασίας για την προάσπιση αυτών των αξιών διαφέρει
µεταξύ των κρατών µελών και όσον αφορά τους λόγους των διακρίσεων. Ως εκ τούτου, τα
άτοµα που κινδυνεύουν να υποστούν διακρίσεις συχνά θεωρούν ότι είναι λιγότερο ικανά να
συµµετέχουν πλήρως στην κοινωνία και στην οικονοµία, κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες
τόσο στα πρόσωπα όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.
Η έκθεση όρισε τους εξής τρεις στόχους, τους οποίους κάθε πρωτοβουλία έπρεπε να
επιτυγχάνει:
• αύξηση της προστασίας έναντι των διακρίσεων·

13
14
15
16
17

18
19

EL

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/mapstrand1_en.pdf
Θα
είναι
διαθέσιµη
στην
εξής
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/org/imass_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm#leg
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multdis_en.pdf
Ειδική έρευνα του Ευρωβαρόµετρου (296) για τις διακρίσεις στην ΕΕ:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm και
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
Έκτακτο Ευρωβαρόµετρο 232· http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf
Θα
είναι
διαθέσιµη
στην
εξής
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/org/imass_en.htm
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• εγγύηση ασφάλειας δικαίου για τους οικονοµικούς παράγοντες και τα δυνητικά θύµατα
διακρίσεων στα κράτη µέλη·
• βελτίωση της κοινωνικής ενσωµάτωσης και προώθηση της πλήρους συµµετοχής όλων των
οµάδων στην κοινωνία και την οικονοµία.
Από τα διάφορα µέτρα που θεωρήθηκε ότι θα µπορούσαν να συµβάλουν στην επίτευξη των
στόχων, επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση τα εξής έξι µέτρα: καµία νέα δράση σε επίπεδο
ΕΕ· αυτορρύθµιση· συστάσεις· και µία ή περισσότερες οδηγίες για την απαγόρευση των
διακρίσεων εκτός του τοµέα απασχόλησης.
Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόσουν τη σύµβαση του ΟΗΕ για τα
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, η οποία ορίζει την άρνηση εύλογων προσαρµογών ως
διάκριση. Ένα νοµικά δεσµευτικό µέτρο που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας
συνεπάγεται οικονοµικό κόστος αφού απαιτούνται προσαρµογές. Υπάρχουν όµως και οφέλη
από την πληρέστερη οικονοµική και κοινωνική ενσωµάτωση των οµάδων που
αντιµετωπίζουν επί του παρόντος διακρίσεις.
Η έκθεση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η θέσπιση οδηγίας που θα καλύπτει πολλούς
λόγους διακρίσεων θα συνιστούσε την κατάλληλη απάντηση, µε την προϋπόθεση ότι θα
τηρούσε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Ένας µικρός αριθµός
κρατών µελών εφαρµόζει ήδη µια αρκετά πλήρη νοµοθετική προστασία. Από τα υπόλοιπα
κράτη µέλη τα περισσότερα παρέχουν µια κάποια προστασία, η οποία όµως είναι λιγότερο
σφαιρική. Ως εκ τούτου, η νοµοθετική προσαρµογή που προκύπτει από τις νέες διατάξεις της
ΕΚ θα ποικίλλει.
Η Επιτροπή έλαβε πολλές καταγγελίες σχετικά µε διακρίσεις στον ασφαλιστικό και στον
τραπεζικό τοµέα. Η χρήση της ηλικίας ή της αναπηρίας από τους ασφαλιστές και τις τράπεζες
για την αξιολόγηση του κινδύνου που παρουσιάζει ο κάθε πελάτης δεν συνιστά απαραίτητα
διάκριση: εξαρτάται από το προϊόν. Η Επιτροπή θα ξεκινήσει διάλογο µε τον ασφαλιστικό
και τον τραπεζικό τοµέα παράλληλα µε άλλους σχετικούς φορείς, ώστε να κατανοηθούν από
κοινού οι τοµείς όπου η ηλικία ή η αναπηρία συνιστούν σχετικό παράγοντα για το σχεδιασµό
και την τιµολόγηση των προϊόντων που παρέχονται στους εν λόγω τοµείς.
3.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Νοµική βάση
Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.
Επικουρικότητα και αναλογικότητα
Η αρχή της επικουρικότητας εφαρµόζεται στο βαθµό που η πρόταση δεν εµπίπτει στην
αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Οι στόχοι της πρότασης δεν µπορούν να
επιτευχθούν επαρκώς αποκλειστικά από τα κράτη µέλη, γιατί µόνο ένα πανευρωπαϊκό µέτρο
µπορεί να εξασφαλίσει ελάχιστο βασικό επίπεδο προστασίας από τις διακρίσεις λόγω
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού σε όλα τα
κράτη µέλη. Μια κοινοτική νοµική πράξη παρέχει ασφάλεια δικαίου ως προς τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων και των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που µετακινούνται µεταξύ των κρατών µελών. Από την πείρα που έχει αποκτηθεί
από την εφαρµογή των προηγούµενων οδηγιών που είχαν εγκριθεί δυνάµει του άρθρου 13
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παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ προκύπτει ότι οι εν λόγω οδηγίες συνέτειναν στην
αποτελεσµατικότερη προστασία έναντι των διακρίσεων. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, η προτεινόµενη οδηγία δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη
των οριζόµενων στόχων.
Επιπροσθέτως, οι εθνικές παραδόσεις και προσεγγίσεις σε τοµείς όπως η υγειονοµική
περίθαλψη, η κοινωνική προστασία και η εκπαίδευση τείνουν να παρουσιάζουν µεγαλύτερη
πολυµορφία απ’ ό,τι στους συναφείς µε την απασχόληση τοµείς. Αυτοί οι τοµείς
χαρακτηρίζονται από θεµιτές κοινωνικές επιλογές σε τοµείς που εµπίπτουν στις εθνικές
αρµοδιότητες.
Η πολυµορφία των ευρωπαϊκών κοινωνιών είναι ένα από τα ισχυρά χαρτιά της Ευρώπης και
πρέπει να γίνεται σεβαστή σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Θέµατα όπως η
οργάνωση και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, η αναγνώριση της οικογενειακής
κατάστασης, η υιοθεσία, τα δικαιώµατα αναπαραγωγής και άλλα παρόµοια ζητήµατα
αποφασίζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η οδηγία δεν απαιτεί από τα κράτη
µέλη να τροποποιήσουν την ισχύουσα νοµοθεσία και πρακτική τους όσον αφορά τα θέµατα
αυτά. Ούτε θίγει τις εθνικές διατάξεις που διέπουν τις δραστηριότητες εκκλησιών και άλλων
θρησκευτικών οργανώσεων ή τη σχέση τους µε το κράτος. Εποµένως, π.χ., θα εξακολουθήσει
να εναπόκειται αποκλειστικά στα κράτη µέλη να λαµβάνουν αποφάσεις για θέµατα όπως το
κατά πόσον θα επιτρέπεται η επιλεκτική εισαγωγή σε σχολεία, εάν θα απαγορεύεται ή θα
επιτρέπεται στους µαθητές να φέρουν ή να επιδεικνύουν θρησκευτικά σύµβολα στα σχολεία,
κατά πόσον θα αναγνωρίζονται οι γάµοι µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλου και ποια θα είναι η
φύση της τυχόν σχέσης µεταξύ οργανωµένης θρησκείας και του κράτους.
Επιλογή νοµικού µέσου
Η οδηγία είναι το µέσο που εξασφαλίζει αποτελεσµατικότερα ένα συνεκτικό ελάχιστο
επίπεδο προστασίας από τις διακρίσεις σε όλη την ΕΕ, επιτρέποντας παράλληλα σε κάθε
κράτος µέλος να υπερβεί τα ελάχιστα πρότυπα, αν το επιθυµεί. Επιπλέον, η οδηγία επιτρέπει
στα κράτη µέλη να επιλέξουν τα καταλληλότερα µέσα επιβολής και τις πλέον ενδεικνυόµενες
κυρώσεις. Σύµφωνα µε την προηγούµενη εµπειρία όσον αφορά την απαγόρευση των
διακρίσεων, η οδηγία είναι το καταλληλότερο µέσο.
Πίνακας αντιστοιχίας
Τα κράτη µέλη πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων
εσωτερικού δικαίου µε τις οποίες µεταφέρουν την οδηγία, καθώς και έναν πίνακα
αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της οδηγίας.
Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος
Το κείµενο παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και η οδηγία θα
εφαρµοστεί στα κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που δεν είναι κράτη µέλη
της ΕΕ ύστερα από απόφαση της Μεικτής Επιτροπής ΕΟΧ.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισµό.
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5.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο 1: Σκοπός
Ο κύριος στόχος της οδηγίας είναι η καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού και η εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης, εκτός του τοµέα της απασχόλησης. Η οδηγία δεν απαγορεύει τη
διαφορετική µεταχείριση λόγω φύλου η οποία καλύπτεται από τα άρθρα 13 και 141 της
συνθήκης ΕΚ και από το σχετικό παράγωγο δίκαιο.
Άρθρο 2: Η έννοια των διακρίσεων
Ο ορισµός της αρχής της ίσης µεταχείρισης βασίζεται στα όσα προβλέπονται στις
προηγούµενες οδηγίες που εκδόθηκαν δυνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 1 της συνθήκης
ΕΚ [καθώς και στη σχετική νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων].
Οι άµεσες διακρίσεις συνίστανται στη διαφορετική µεταχείριση κάποιου προσώπου
αποκλειστικά και µόνο λόγω της ηλικίας, της αναπηρίας, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων
και του γενετήσιου προσανατολισµού του. Οι έµµεσες διακρίσεις είναι πιο περίπλοκο θέµα,
µε την έννοια ότι ένας κανόνας ή µια πρακτική φαινοµενικά ουδέτεροι έχουν στην πράξη
ζηµιογόνο αντίκτυπο σε ένα πρόσωπο ή σε µια οµάδα προσώπων µε ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά. Ο εµπνευστής του κανόνα ή της πρακτικής µπορεί να αγνοεί τις πρακτικές
συνέπειες και, ως εκ τούτου, δεν υφίσταται εσκεµµένη διάκριση. Όπως και στις οδηγίες
2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ και 2002/73/ΕΚ20, είναι δυνατόν να δικαιολογούνται έµµεσες
διακρίσεις (εάν «η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική αυτή δικαιολογείται αντικειµενικά από
ένα θεµιτό σκοπό και τα µέσα επίτευξης αυτού του σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία»).
Η παρενόχληση είναι µια µορφή διακρίσεων. Η ανεπιθύµητη συµπεριφορά µπορεί να
προσλάβει διάφορες µορφές, από προφορικά ή γραπτά σχόλια µέχρι χειρονοµίες ή
συµπεριφορά, αλλά πρέπει να είναι αρκετά σοβαρή ώστε να δηµιουργεί ένα εκφοβιστικό,
ταπεινωτικό ή προσβλητικό περιβάλλον. Ο ορισµός αυτός είναι ταυτόσηµος µε τους
ορισµούς που περιλαµβάνονται στις άλλες οδηγίες του άρθρου 13 της συνθήκης ΕΚ.
Η άρνηση εύλογων προσαρµογών θεωρείται µορφή διακρίσεων. Αυτό είναι σύµφωνο µε τη
σύµβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και συνάδει µε την οδηγία
2000/78/ΕΚ. Ορισµένες διαφορές µεταχείρισης λόγω ηλικίας µπορεί να είναι σύννοµες, εάν
δικαιολογούνται από θεµιτό σκοπό και τα µέσα επίτευξης αυτού του σκοπού είναι πρόσφορα
και αναγκαία (δοκιµή αναλογικότητας). Στις ισχύουσες οδηγίες του άρθρου 13 της συνθήκης
ΕΚ επιτρέπονταν εξαιρέσεις όσον αφορά την απαγόρευση των άµεσων διακρίσεων εάν
υπήρχαν «ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελµατικές προϋποθέσεις», διαφορετική
µεταχείριση λόγω ηλικίας και, στο πλαίσιο των διακρίσεων λόγω φύλου, ως προς την
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Αν και η παρούσα πρόταση δεν καλύπτει την
απασχόληση, θα υπάρξουν διαφορές µεταχείρισης στους τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο
3 οι οποίες πρέπει να επιτρέπονται. Ωστόσο, ενώ οι εξαιρέσεις προς τη γενική αρχή της
ισότητας θα πρέπει να ορίζονται αυστηρά, απαιτείται να εξετάζονται διπλά ο
δικαιολογηµένος σκοπός και ο αναλογικός τρόπος επίτευξής του (δηλ. µε έναν τρόπο που θα
δηµιουργεί όσο το δυνατόν λιγότερες διακρίσεις).
Προστίθεται ειδική διάταξη για τις ασφαλιστικές και τις τραπεζικές υπηρεσίες, σε
αναγνώριση του γεγονότος ότι η ηλικία και η αναπηρία µπορούν να αποτελέσουν ουσιώδη
20
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στοιχεία για την εκτίµηση του κινδύνου όσον αφορά ορισµένα προϊόντα και, ως εκ τούτου,
της τιµής. Εάν οι ασφαλιστές δεν επιτρεπόταν να λαµβάνουν καθόλου υπόψη την ηλικία και
την αναπηρία, οι επιπλέον δαπάνες θα έπρεπε να αναλαµβάνονται εξ ολοκλήρου από τους
υπόλοιπους ασφαλισµένους, κάτι που θα αύξανε τα γενικά έξοδα και θα περιόριζε τη
δυνατότητα κάλυψης των καταναλωτών. Ο συνυπολογισµός της ηλικίας και της αναπηρίας
για την εκτίµηση του κινδύνου πρέπει να βασίζεται σε ακριβή δεδοµένα και στατιστικές.
Η οδηγία δεν θίγει τα εθνικά µέτρα που βασίζονται στη δηµόσια ασφάλεια, στη δηµόσια
τάξη, στην πρόληψη των ποινικών αδικηµάτων, στην προστασία της υγείας, καθώς και στα
δικαιώµατα και τις ελευθερίες των άλλων.
Άρθρο 3: Πεδίο εφαρµογής
Οι διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού απαγορεύονται τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα όσον
αφορά τα εξής:
• την κοινωνική προστασία, συµπεριλαµβανοµένων της κοινωνικής ασφάλισης και της
υγειονοµικής περίθαλψης·
• τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα·
• την εκπαίδευση·
• την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιµων στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της
στέγασης, και την παροχή αυτών.
Όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, καλύπτονται µόνο οι επαγγελµατικές ή
εµπορικές δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, οι συναλλαγές µεταξύ ιδιωτών που ενεργούν
προς ίδιον όφελος δεν θα καλύπτονται: η ενοικίαση δωµατίου µιας ιδιωτικής κατοικίας δεν
χρειάζεται να αντιµετωπίζεται όπως η ενοικίαση δωµατίων ενός ξενοδοχείου. Οι τοµείς αυτοί
καλύπτονται µόνο στο βαθµό που το αντικείµενο εµπίπτει στο πεδίο αρµοδιοτήτων της
Κοινότητας. Εποµένως, π.χ., η οργάνωση του σχολικού συστήµατος, των δραστηριοτήτων
και το περιεχόµενο των µαθηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της οργάνωσης της εκπαίδευσης
για άτοµα µε αναπηρία, εναπόκεινται στα κράτη µέλη, ενώ µπορούν να προβλέπονται
διαφορές στη µεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση σε θρησκευτικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα. Ένα σχολείο, π.χ., θα µπορούσε να οργανώσει ειδική παρουσίαση µόνο για παιδιά
συγκεκριµένης ηλικίας, ενώ ένα σχολείο θρησκευτικής κατεύθυνσης θα επιτρεπόταν να
οργανώνει σχολικές εκδροµές µε θρησκευτικό θέµα.
Το κείµενο καθιστά σαφές ότι ζητήµατα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση,
συµπεριλαµβανοµένης της υιοθεσίας, εκφεύγουν του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας. Το
πεδίο αυτό περιλαµβάνει τα δικαιώµατα αναπαραγωγής. Τα κράτη µέλη εξακολουθούν να
είναι ελεύθερα να αποφασίζουν κατά πόσον θα θεσπίσουν και θα αναγνωρίσουν τη νόµιµα
δηλωµένη συµβίωση. Ωστόσο, από τη στιγµή που το εθνικό δίκαιο αναγνωρίσει αυτές τις
σχέσεις ως ανάλογες των συζυγικών σχέσεων, τότε εφαρµόζεται η αρχή της ίσης
µεταχείρισης21.
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Το άρθρο 3 ορίζει ότι η οδηγία δεν καλύπτει την εθνική νοµοθεσία που αφορά τον λαϊκό
χαρακτήρα του κράτους και των θεσµών του, ούτε το καθεστώς των θρησκευτικών
οργανώσεων. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν στους
µαθητές να φέρουν ή να επιδεικνύουν θρησκευτικά σύµβολα στα σχολεία. ∆εν καλύπτονται
επίσης οι διαφορές µεταχείρισης λόγω ιθαγενείας.
Άρθρο 4: Ίση µεταχείριση των ατόµων µε αναπηρία
Η αποτελεσµατική πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνική προστασία, τα
κοινωνικά πλεονεκτήµατα, η υγειονοµική περίθαλψη και η εκπαίδευση, καθώς και η
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιµων στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της
στέγασης, και η παροχή αυτών, πρέπει να εξασφαλίζονται εκ των προτέρων. Εξαίρεση από
αυτή την υποχρέωση προβλέπεται σε περίπτωση που η εν λόγω υποχρέωση θα συνεπαγόταν
δυσανάλογη επιβάρυνση ή θα απαιτούσε σηµαντικές αλλαγές στο προϊόν ή την υπηρεσία.
Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να απαιτηθούν µεµονωµένα µέτρα εύλογων προσαρµογών
ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική πρόσβαση για ένα συγκεκριµένο άτοµο µε αναπηρία.
Όπως και παραπάνω, αυτό ισχύει µόνο σε περίπτωση που δεν συνεπάγεται δυσανάλογη
επιβάρυνση. Παρέχεται µη εξαντλητικός κατάλογος των παραγόντων που θα µπορούσαν να
λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη ή
όχι, έτσι ώστε να συνυπολογίζεται η ιδιαίτερη κατάσταση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
και των πολύ µικρών επιχειρήσεων.
Η έννοια των εύλογων προσαρµογών υπάρχει ήδη στον τοµέα της απασχόλησης µε την
οδηγία 2000/78/ΕΚ. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη και οι επιχειρήσεις έχουν εµπειρία όσον
αφορά την εφαρµογή της έννοιας αυτής. Εκείνο που ίσως είναι κατάλληλο για µια µεγάλη
εταιρεία ή για έναν δηµόσιο φορέα µπορεί να µην ενδείκνυται για µια µικρή ή µεσαία
επιχείρηση. Η απαίτηση να υπάρξουν εύλογες προσαρµογές δεν συνεπάγεται µόνο υλικές
τροποποιήσεις αλλά µπορεί να απαιτεί εναλλακτικά µέσα παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 5: Θετική δράση
Αυτή η διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13. Είναι σαφές ότι σε πολλές
περιπτώσεις η τυπική ισότητα δεν συνεπάγεται και ισότητα στην πράξη. Ενδέχεται να
χρειαστεί να εφαρµοστούν ειδικά µέτρα ώστε να προληφθούν και να διορθωθούν περιπτώσεις
ανισότητας. Τα κράτη µέλη έχουν διαφορετικές παραδόσεις και πρακτικές όσον αφορά τη
θετική δράση. Το εν λόγω άρθρο επιτρέπει στα κράτη µέλη να προβλέπουν τη θετική δράση
αλλά δεν καθιστούν την παροχή της υποχρεωτική.
Άρθρο 6: Ελάχιστες απαιτήσεις
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13. Επιτρέπει στα κράτη µέλη
να παρέχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας από εκείνο που εξασφαλίζεται δυνάµει της
οδηγίας και επιβεβαιώνει ότι δεν πρέπει να µειωθεί το επίπεδο προστασίας έναντι των
διακρίσεων το οποίο παρέχεται ήδη από τα κράτη µέλη κατά την εκτέλεση της οδηγίας.
Άρθρο 7: Προάσπιση των δικαιωµάτων
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13. Οι πολίτες θα πρέπει να
είναι σε θέση να ασκούν το δικαίωµά τους να µην γίνονται θύµατα διακρίσεων. Ως εκ τούτου,
το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι τα πρόσωπα που πιστεύουν ότι έχουν υποστεί διακρίσεις
πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιούν διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες, ακόµη και µετά
τη λήξη της σχέσης στο πλαίσιο της οποίας φέρεται να συντελέστηκαν οι διακρίσεις,
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σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση
Coote22.
Το δικαίωµα στην αποτελεσµατική έννοµη προστασία ενισχύεται µε την παροχή του
δικαιώµατος στις οργανώσεις που έχουν έννοµο συµφέρον για την καταπολέµηση των
διακρίσεων να βοηθούν τα θύµατα των διακρίσεων στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών
διαδικασιών. Οι εθνικοί κανόνες σχετικά µε τις προθεσµίες για την έναρξη εφαρµογής
µέτρων δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη.
Άρθρο 8: Βάρος της απόδειξης
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13. Σύµφωνα µε τον γενικό
κανόνα που ισχύει στις δικαστικές διαδικασίες, το πρόσωπο που προβάλλει κάποιον
ισχυρισµό είναι υποχρεωµένο και να τον αποδείξει. Ωστόσο, σε περιπτώσεις διακρίσεων,
είναι συχνά εξαιρετικά δύσκολο να αποκτηθούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα
αποδεικνύουν το βάσιµο της υπόθεσης, δεδοµένου ότι τα στοιχεία αυτά βρίσκονται συχνά
στα χέρια του ενάγοντα. Το πρόβληµα αυτό αναγνωρίστηκε από το ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων23 και από τον κοινοτικό νοµοθέτη στην οδηγία 97/80/ΕΚ24.
Η µετατόπιση του βάρους της απόδειξης εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις φερόµενης
παραβίασης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που
αφορούν ενώσεις και οργανώσεις στο πλαίσιο του άρθρου 7 παράγραφος 2. Όπως και στις
προηγούµενες οδηγίες, αυτή η µετατόπιση του βάρους της απόδειξης δεν εφαρµόζεται σε
περιπτώσεις όπου το ποινικό δίκαιο χρησιµοποιείται για την εκδίκαση καταγγελιών περί
φερόµενων διακρίσεων.
Άρθρο 9: Προστασία έναντι αντιποίνων
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13. Η αποτελεσµατική έννοµη
προστασία πρέπει να περιλαµβάνει την προστασία από αντεκδίκηση. Ο κίνδυνος
αντεκδίκησης µπορεί να αποτρέπει τα θύµατα διακρίσεων από την άσκηση των δικαιωµάτων
τους και, για το λόγο αυτό, τα άτοµα πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε δυσµενή
µεταχείριση λόγω της άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχει η οδηγία. Το εν λόγω άρθρο
είναι το ίδιο µε το αντίστοιχο άρθρο των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ.
Άρθρο 10: ∆ιάδοση πληροφοριών
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13. Όπως προκύπτει από την
πείρα και τις σφυγµοµετρήσεις, τα άτοµα λαµβάνουν εσφαλµένες ή ανεπαρκείς πληροφορίες
σχετικά µε τα δικαιώµατά τους. Όσο πιο αποτελεσµατικό είναι το σύστηµα της ενηµέρωσης
του κοινού και της πρόληψης, τόσο µικρότερη είναι η ανάγκη για µεµονωµένα µέσα έννοµης
προστασίας. Αυτό αναπαράγει ισοδύναµες διατάξεις των οδηγιών 2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ
και 2002/113/ΕΚ.
Άρθρο 11: ∆ιάλογος µε τους ενδιαφεροµένους
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13. Στόχος της διάταξης αυτής
είναι να προωθηθεί ο διάλογος µεταξύ των αρµόδιων δηµόσιων αρχών και φορέων όπως οι
µη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν έννοµο συµφέρον να συµβάλουν στην καταπολέµηση
22
23
24
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Υπόθεση 109/88 «Danfoss» [1989] Συλλ. 03199.
ΕΕ L 14 της 20.1.1998.

11

EL

των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού. Παρόµοια διάταξη περιλαµβάνεται στις προηγούµενες οδηγίες για την
απαγόρευση των διακρίσεων.
Άρθρο 12: Φορείς για την προώθηση της ίσης µεταχείρισης
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε δύο οδηγίες του άρθρου 13. Το εν λόγω άρθρο απαιτεί από
τα κράτη µέλη να έχουν έναν ή περισσότερους φορείς («φορέας ισότητας») σε εθνικό επίπεδο
για την προώθηση της ίσης µεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς διακρίσεις λόγω
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
Το άρθρο αυτό αναπαράγει τις διατάξεις της οδηγίας 2000/43/ΕΚ στο βαθµό που αφορούν
την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιµων στο κοινό και την παροχή αυτών και
βασίζεται σε ισοδύναµες διατάξεις των οδηγιών 2002/73/ΕΚ25 και 2004/113/ΕΚ. Το εν λόγω
άρθρο ορίζει ελάχιστες αρµοδιότητες που εφαρµόζονται για φορείς σε εθνικό επίπεδο οι
οποίοι πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα για να προωθούν την αρχή της ίσης µεταχείρισης.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι αυτοί οι φορείς θα είναι ίδιοι µε τους φορείς που
έχουν ήδη δηµιουργηθεί δυνάµει των προηγούµενων οδηγιών.
Είναι τόσο δύσκολο όσο και δαπανηρό για τους ιδιώτες να υποβάλουν καταγγελία εάν
πιστεύουν ότι έχουν υποστεί διακρίσεις. Ο καίριος ρόλος των φορέων ισότητας είναι να
βοηθούν µε ανεξαρτησία τα θύµατα διακρίσεων. Οι φορείς αυτοί θα πρέπει επίσης να είναι σε
θέση να διενεργούν ανεξάρτητες έρευνες σχετικά µε τις διακρίσεις και να δηµοσιεύουν
εκθέσεις και συστάσεις για θέµατα σχετικά µε τις διακρίσεις.
Άρθρο 13: Συµµόρφωση
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13. Η ίση µεταχείριση
συνεπάγεται την εξάλειψη των διακρίσεων που προκύπτουν από νόµους, κανονισµούς ή
διοικητικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη µέλη να καταργήσουν
οποιεσδήποτε τέτοιες διατάξεις. Όπως και στην προηγούµενη νοµοθεσία, η οδηγία απαιτεί
επίσης να ακυρώνονται ή να τροποποιούνται οποιεσδήποτε διατάξεις που είναι αντίθετες µε
την αρχή της ίσης µεταχείρισης ή να υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης σε
περίπτωση αµφισβήτησής τους.
Άρθρο 14: Κυρώσεις
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13. Σύµφωνα µε τη νοµολογία
του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων26, το κείµενο ορίζει ότι δεν πρέπει να
υπάρχουν ανώτατα όρια όσον αφορά την αποζηµίωση που πρέπει να καταβάλλεται σε
περίπτωση παραβίασης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν απαιτεί την
επιβολή ποινικών κυρώσεων.

25

26
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Άρθρο 15: Εφαρµογή
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13. Παρέχει στα κράτη µέλη
περίοδο δύο ετών για να µεταφέρουν την οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο και για να
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου. Τα κράτη µέλη µπορούν
να προβλέπουν ότι η υποχρέωση εξασφάλισης αποτελεσµατικής πρόσβασης των ατόµων µε
αναπηρία εφαρµόζεται µόνο τέσσερα έτη µετά την έκδοση της οδηγίας.
Άρθρο 16: Έκθεση
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13. Απαιτεί από την Επιτροπή
να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή
της οδηγίας, µε βάση στοιχεία που προσκοµίζουν τα κράτη µέλη. Η έκθεση θα συνυπολογίζει
τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων, των σχετικών ΜΚΟ και του Οργανισµού Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της ΕΕ.
Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13. Η οδηγία θα αρχίσει να
ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Άρθρο 18: Αποδέκτες
Η εν λόγω διάταξη είναι κοινή σε όλες τις οδηγίες του άρθρου 13 και καθιστά σαφές ότι η
οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
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2008/0140 (CNS)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος
1,
την πρόταση της Επιτροπής27,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου28,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής29,
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών30,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεµελιώνεται στις αρχές
της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και στο κράτος δικαίου, σε αρχές δηλαδή που
είναι κοινές σε όλα τα κράτη µέλη. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τα
θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως εξασφαλίζονται µε την ευρωπαϊκή σύµβαση για την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και όπως
προκύπτουν από τις συνταγµατικές παραδόσεις που είναι κοινές στα κράτη µέλη, ως
γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.

(2)

Το δικαίωµα της ισονοµίας και της προστασίας έναντι των διακρίσεων για όλους
συνιστά καθολικό δικαίωµα που αναγνωρίζεται από την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την εξάλειψη
όλων των µορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, τη ∆ιεθνή Σύµβαση «περί
καταργήσεως πάσης µορφής φυλετικών διακρίσεων», τα σύµφωνα των Ηνωµένων
Εθνών για τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα και τα οικονοµικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά δικαιώµατα, τη σύµβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία, την ευρωπαϊκή σύµβαση για την προάσπιση των δικαιωµάτων του
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ΕΕ C της, σ..
ΕΕ C της, σ..
ΕΕ C της, σ..
ΕΕ C της, σ..
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ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στα
οποία [όλα] τα κράτη µέλη είναι συµβαλλόµενα µέρη. Ειδικότερα, η σύµβαση του
ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία περιλαµβάνει στον ορισµό των
διακρίσεων την άρνηση εύλογων προσαρµογών .
(3)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις θεµελιώδεις αρχές
που αναγνωρίζονται ιδίως στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το άρθρο 10 του Χάρτη αναγνωρίζει το δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης,
συνείδησης και θρησκείας· το άρθρο 21 απαγορεύει τις διακρίσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των διακρίσεων λόγων θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού· και το άρθρο 26 αναγνωρίζει το δικαίωµα
των ατόµων µε αναπηρία να επωφελούνται από τα µέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να
εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των εν λόγω ατόµων.

(4)

Το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (2003), το ευρωπαϊκό έτος ίσων
ευκαιριών για όλους (2007) και το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού διαλόγου (2008)
επισήµαναν τη συνεχιζόµενη ύπαρξη διακρίσεων αλλά και τα οφέλη της πολυµορφίας.

(5)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 14 ∆εκεµβρίου 2007
κάλεσε τα κράτη µέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πρόληψη και την
καταπολέµηση των διακρίσεων εντός και εκτός της αγοράς εργασίας31.

(6)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να επεκταθεί η προστασία έναντι των διακρίσεων
στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης32.

(7)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Ανανεωµένη κοινωνική
ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα»33,
δήλωσε ότι στις κοινωνίες στις οποίες κάθε άτοµο θεωρείται ισότιµο µε τα υπόλοιπα
κανένα τεχνητό εµπόδιο ή διάκριση οποιασδήποτε µορφής δεν πρέπει να εµποδίζει τα
άτοµα από την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών.

(8)

Η Κοινότητα εξέδωσε τρεις νοµικές πράξεις34 µε βάση το άρθρο 13 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚ µε σκοπό την πρόληψη και την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω
φύλου, φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισµού. Οι εν λόγω πράξεις απέδειξαν την αξία την
νοµοθεσίας στην καταπολέµηση των διακρίσεων. Ειδικότερα, η οδηγία 2000/78/ΕΚ
θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου
προσανατολισµού. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις µεταξύ των
κρατών µελών όσον αφορά το βαθµό και τη µορφή της προστασίας από τις διακρίσεις
για τους παραπάνω λόγους εκτός του τοµέα της απασχόλησης.

(9)

Ως εκ τούτου, η νοµοθεσία πρέπει να απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού σε διάφορους
τοµείς εκτός της αγοράς εργασίας, όπως στους τοµείς της κοινωνικής προστασίας, της

31

Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις Βρυξέλλες στις 14 ∆εκεµβρίου 2007,
σηµείο 50.
Ψήφισµα της 20ής Μαΐου 2008 [P6_TA-PROV(2008)0212].
COM (2008) 412.
Οδηγία 2000/43/ΕΚ, οδηγία 2000/78/ΕΚ και οδηγία 2004/113/ΕΚ.
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εκπαίδευσης, καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιµων στο
κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της στέγασης, και της παροχής αυτών. Πρέπει να
προβλέπει επίσης µέτρα για την εξασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης των ατόµων µε
αναπηρία στους καλυπτόµενους τοµείς.

EL

(10)

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ απαγορεύει τις διακρίσεις ως προς την πρόσβαση στην
επαγγελµατική κατάρτιση. Κρίνεται αναγκαίο να συµπληρωθεί αυτή η προστασία µε
επέκταση της απαγόρευσης των διακρίσεων στην εκπαίδευση που δεν θεωρείται
επαγγελµατική κατάρτιση.

(11)

Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των
κρατών µελών στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης και της
υγειονοµικής περίθαλψης. Επίσης πρέπει να εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του
ουσιώδους ρόλου και της µεγάλης διακριτικής ευχέρειας των κρατών µελών όσον
αφορά την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος.

(12)

Οι διακρίσεις θεωρείται ότι περιλαµβάνουν τις άµεσες και τις έµµεσες διακρίσεις, την
παρενόχληση, τις υποκινούµενες διακρίσεις και την άρνηση εύλογων προσαρµογών.

(13)

Κατά την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, σκοπός της
Κοινότητας θα πρέπει να είναι, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 της συνθήκης
ΕΚ, η εξάλειψη των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών, ιδίως αφού οι γυναίκες πέφτουν συχνά θύµατα πολλαπλών διακρίσεων.

(14)

Η αξιολόγηση των πραγµατικών περιστατικών βάσει των οποίων µπορεί να προβληθεί
ο ισχυρισµός ότι υπήρξαν άµεσες ή έµµεσες διακρίσεις πρέπει να εξακολουθεί να
εµπίπτει στην αρµοδιότητα των εθνικών δικαστικών ή άλλων αρµόδιων φορέων
σύµφωνα µε τους κανόνες της εθνικής νοµοθεσίας ή πρακτικής. Αυτοί οι κανόνες
µπορεί να προβλέπουν, ειδικότερα, ότι οι έµµεσες διακρίσεις πρέπει να
τεκµηριώνονται µε οποιοδήποτε µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των στατιστικών
στοιχείων.

(15)

Στην παροχή ασφαλιστικών, τραπεζικών και άλλων οικονοµικών υπηρεσιών
χρησιµοποιούνται αναλογιστικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου που
σχετίζονται µε την αναπηρία και την ηλικία. Αυτοί οι παράγοντες δεν πρέπει να
θεωρείται ότι αποτελούν διακρίσεις όταν αποδεικνύονται καθοριστικοί για την
εκτίµηση του κινδύνου.

(16)

Όλα τα άτοµα απολαύουν την ελευθερία σύναψης συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένης
της ελευθερίας επιλογής αντισυµβαλλοµένου για µια συναλλαγή. Η παρούσα οδηγία
δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε οικονοµικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από
πρόσωπα για τα οποία οι εν λόγω συναλλαγές δεν συνιστούν την επαγγελµατική ή
εµπορική τους δραστηριότητα.

(17)

Είναι σηµαντικό η απαγόρευση των διακρίσεων να σεβαστεί άλλα θεµελιώδη
δικαιώµατα και ελευθερίες, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας του ιδιωτικού και
του οικογενειακού βίου και των συναλλαγών που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτό,
καθώς και της ελευθερίας θρησκείας και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Η
παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου περί
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οικογενειακής
καταστάσεως,
συµπεριλαµβανοµένων
των
δικαιωµάτων
αναπαραγωγής. Εφαρµόζεται επίσης µε την επιφύλαξη του λαϊκού χαρακτήρα του
κράτους, των κρατικών οργανισµών ή φορέων ή της εκπαίδευσης.
(18)

Τα κράτη µέλη είναι αρµόδια για την οργάνωση και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα:
ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τοµέα» επισηµαίνει την ανάγκη
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα µειονεκτούντα παιδιά και στα παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, η εθνική νοµοθεσία δύναται να προβλέπει
διαφορές ως προς την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα βάσει θρησκείας ή
πεποιθήσεων. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν στους
µαθητές να φέρουν ή να επιδεικνύουν θρησκευτικά σύµβολα στο σχολείο.

(19)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δήλωσή της αριθ. 11 σχετικά µε το καθεστώς των
εκκλησιών και των µη οµολογιακών ενώσεων, η οποία επισυνάπτεται στην τελική
πράξη της συνθήκης του Άµστερνταµ, αναγνωρίζει ρητώς ότι σέβεται και δεν θίγει το
καθεστώς που έχουν σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές
ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη µέλη και ότι σέβεται παροµοίως το καθεστώς των
φιλοσοφικών και µη οµολογιακών οργανώσεων. Τα µέτρα που επιτρέπουν στα άτοµα
µε αναπηρία να έχουν αποτελεσµατική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους τοµείς
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία αποτελούν σηµαντικό στοιχείο για την
εξασφάλιση πλήρους ισότητας στην πράξη. Επιπροσθέτως, σε ορισµένες περιπτώσεις
ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η λήψη µεµονωµένων µέτρων για εύλογες προσαρµογές,
ώστε να εξασφαλίζεται η εν λόγω πρόσβαση. Σε καµία από αυτές τις περιπτώσεις δεν
απαιτούνται µέτρα που θα συνεπάγονταν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση. Για να
εκτιµηθεί κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
ορισµένοι παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων του µεγέθους, των πόρων και της
φύσης του οργανισµού. Η αρχή των εύλογων προσαρµογών και της δυσανάλογης
επιβάρυνσης θεσπίζεται στην οδηγία 2000/78/ΕΚ και στη σύµβαση του ΟΗΕ για τα
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία.

(20)

Οι νοµικές απαιτήσεις35 και τα πρότυπα για την προσβασιµότητα έχουν καθιερωθεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο σε ορισµένους τοµείς, ενώ το άρθρο 16 του κανονισµού
1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής
και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/199936 ορίζει ότι η δυνατότητα
πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρία αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να
τηρούνται κατά τον καθορισµό επιχειρήσεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα
Ταµεία. Το Συµβούλιο έχει επίσης τονίσει την ανάγκη για τη λήψη µέτρων µε σκοπό
να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στις πολιτιστικές
υποδοµές και τις πολιτιστικές δραστηριότητες37.

(21)

Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, από τα
κράτη µέλη, µέτρων τα οποία προλαµβάνουν ή αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα που
υφίσταται οµάδα ατόµων συγκεκριµένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Αυτά τα µέτρα δύνανται να επιτρέπουν τη

35

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 και κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007.
ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1989/2006 (ΕΕ L 411 της 30.12.2006, σ. 6).
ΕΕ C 134 της 7.6.2003, σ. 7.
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δηµιουργία οργανώσεων ατόµων συγκεκριµένης θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού όταν ο βασικός στόχος τους είναι
η προώθηση των ιδιαίτερων αναγκών των εν λόγω ατόµων.

EL

(22)

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα κράτη µέλη
τη δυνατότητα θέσπισης ή διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων. Η εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να χρησιµεύσει ως δικαιολογία για ενδεχόµενη
οπισθοδρόµηση σε σχέση µε την ισχύουσα κατάσταση στα κράτη µέλη.

(23)

Τα άτοµα που έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα µέσα έννοµης
προστασίας. Για να υπάρξει πιο αποτελεσµατικό επίπεδο προστασίας, οι ενώσεις, οι
οργανώσεις και άλλα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να δύνανται να κινήσουν
διαδικασίες –όπως εξ ονόµατος κάποιου θύµατος ή προς υπεράσπισή του– µε την
επιφύλαξη των εθνικών δικονοµικών κανόνων όσον αφορά την εκπροσώπηση και την
υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

(24)

Όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως περίπτωση διακρίσεων, οι κανόνες σχετικά µε το
βάρος της απόδειξης πρέπει να προσαρµόζονται και, για να εφαρµοστεί
αποτελεσµατικά η αρχή της ίσης µεταχείρισης, το βάρος της απόδειξης πρέπει να
µεταφέρεται εκ νέου στον εναγόµενο, όταν προσάγονται στοιχεία που αποδεικνύουν
τις εν λόγω διακρίσεις. Ωστόσο, δεν εναπόκειται στον εναγόµενο να αποδείξει ότι ο
ενάγων πιστεύει σε συγκεκριµένη θρησκεία ή έχει συγκεκριµένες πεποιθήσεις,
παρουσιάζει συγκεκριµένη αναπηρία, έχει συγκεκριµένη ηλικία ή συγκεκριµένο
γενετήσιο προσανατολισµό.

(25)

Η αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης απαιτεί κατάλληλη
δικαστική προστασία έναντι αντιποίνων.

(26)

Το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του σχετικά µε τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Έτους ίσων
ευκαιριών για όλους (2007), ζητούσε να συνδεθεί πλήρως η κοινωνία των πολιτών,
συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτοµα που διατρέχουν
κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τους άµεσα
ενδιαφερόµενους παράγοντες, µε το σχεδιασµό πολιτικών και προγραµµάτων που
αποσκοπούν στην αποτροπή των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας και των
ίσων ευκαιριών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

(27)

Η πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και
2004/113/ΕΚ αποδεικνύει ότι η προστασία από τις διακρίσεις που γίνονται για τους
λόγους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα ενισχυθεί από την ύπαρξη ενός ή
περισσότερων φορέων σε κάθε κράτος µέλος που θα είναι αρµόδιοι για την ανάλυση
των σχετικών προβληµάτων, την εξέταση πιθανών λύσεων και την παροχή
συγκεκριµένης βοήθειας στα θύµατα διακρίσεων.

(28)

Αυτοί οι φορείς, κατά την άσκηση των εξουσιών τους και κατά την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάµει της παρούσας οδηγίας, πρέπει να λειτουργούν
κατά τρόπο που να συνάδει µε τις αρχές του Παρισιού των Ηνωµένων Εθνών σχετικά
µε το καθεστώς και τη λειτουργία των εθνικών φορέων για την προάσπιση και την
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
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(29)

Τα κράτη µέλη πρέπει να προβλέπουν ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές
κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
παρούσα οδηγία.

(30)

Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται
στο άρθρο 5 της συνθήκης ΕΚ, ο στόχος της παρούσας οδηγίας –δηλαδή η
εξασφάλιση κοινού επιπέδου προστασίας έναντι των διακρίσεων σε όλα τα κράτη
µέλη– δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και, εποµένως, λόγω της
κλίµακας και του αντίκτυπου της προτεινόµενης δράσης, µπορεί να επιτευχθεί
καλύτερα σε επίπεδο Κοινότητας. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια
για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(31)

Σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της διοργανικής συµφωνίας για τη βελτίωση της
νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη παροτρύνονται, αφενός, να καταρτίζουν, προς ίδια χρήση
και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν,
στο µέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία µεταξύ της παρούσας οδηγίας και των µέτρων
µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και, αφετέρου, να δηµοσιοποιούν τους εν λόγω πίνακες,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, µε στόχο την εφαρµογή
της αρχής της ίσης µεταχείρισης στα κράτη µέλη σε τοµείς άλλους από τους τοµείς της
απασχόλησης και της εργασίας.
Άρθρο 2
Η έννοια των διακρίσεων
1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η «αρχή της ίσης µεταχείρισης» σηµαίνει την
απουσία άµεσων ή έµµεσων διακρίσεων για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται
στο άρθρο 1.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:
α) συντρέχει άµεση διάκριση όταν, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1,
ένα πρόσωπο υφίσταται µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται,
υπέστη ή θα υφίστατο σε ανάλογη περίπτωση ένα άλλο πρόσωπο·
β) συντρέχει έµµεση διάκριση όταν µια φαινοµενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική
θα έθετε άτοµα συγκεκριµένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, συγκεκριµένης αναπηρίας,
συγκεκριµένης ηλικίας ή συγκεκριµένου γενετήσιου προσανατολισµού σε µειονεκτική θέση
έναντι άλλων προσώπων, εκτός αν αυτή η διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται
αντικειµενικά από θεµιτό σκοπό και τα µέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι
πρόσφορα και αναγκαία.
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3. Η παρενόχληση νοείται ως µια µορφή διακρίσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1,
εφόσον σηµειώνεται ανεπιθύµητη συµπεριφορά που συνδέεται µε έναν από τους λόγους του
άρθρου 1 µε σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη
δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή προσβλητικού
περιβάλλοντος.
4. Εντολή για την εισαγωγή διακρίσεων κατά προσώπων για οποιονδήποτε από τους λόγους
του άρθρου 1 νοείται ως διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.
5. Η άρνηση εύλογων προσαρµογών σε µια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα άτοµα µε αναπηρία,
θεωρείται διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.
6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη µέλη δύνανται να ορίσουν ότι η διαφορά
µεταχείρισης λόγω ηλικίας δεν συνιστά διάκριση, εάν, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου,
δικαιολογείται από θεµιτό σκοπό και εάν τα µέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι
πρόσφορα και αναγκαία. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τον καθορισµό
συγκεκριµένης ηλικίας για την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, στην εκπαίδευση και σε
ορισµένα αγαθά ή υπηρεσίες.
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κατά την παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών,
τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν αναλογικές διαφορές µεταχείρισης όταν, για το υπό
εξέταση προϊόν, η χρήση της ηλικίας ή της αναπηρίας είναι καθοριστικός παράγοντας για την
εκτίµηση του κινδύνου βάσει σηµαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών ή στατιστικών
στοιχείων.
8. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των γενικών µέτρων που ορίζονται στο
εθνικό δίκαιο τα οποία, σε µια δηµοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαία για τη δηµόσια
ασφάλεια, τη διατήρηση της δηµόσιας τάξης και την πρόληψη ποινικών αδικηµάτων, την
προστασία της υγείας και την προάσπιση των δικαιωµάτων και ελευθεριών άλλων.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Εντός των ορίων των εξουσιών που ανατίθενται στην Κοινότητα, η απαγόρευση των
διακρίσεων εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα, τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό
τοµέα, συµπεριλαµβανόµενων των δηµόσιων φορέων, όσον αφορά:
α) την κοινωνική προστασία, συµπεριλαµβανοµένων της κοινωνικής ασφάλισης και της
υγειονοµικής περίθαλψης·
β) τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα·
γ) την εκπαίδευση·
δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιµων στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της
στέγασης, και την παροχή αυτών.
Το στοιχείο δ) εφαρµόζεται σε πρόσωπα µόνο στο βαθµό που επιτελούν την επαγγελµατική ή
εµπορική δραστηριότητά τους.
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2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της εθνικής νοµοθεσίας περί
οικογενειακής καταστάσεως και δικαιωµάτων αναπαραγωγής.
3. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών
όσον αφορά το περιεχόµενο της διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων και την οργάνωση των
εκπαιδευτικών συστηµάτων τους, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής ειδικής αγωγής. Τα
κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν διαφορές µεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων.
4. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της εθνικής νοµοθεσίας µε την οποία
εξασφαλίζεται ο λαϊκός χαρακτήρας του κράτους, των κρατικών οργανισµών ή φορέων ή της
εκπαίδευσης, ή τα οποία αφορούν το καθεστώς και τις δραστηριότητες των εκκλησιών και
άλλων οργανισµών που λειτουργούν βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων. Επίσης εφαρµόζεται µε
την επιφύλαξη της εθνικής νοµοθεσίας που προωθεί την ισότητα µεταξύ ανδρών και
γυναικών.
5. Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τις διαφορές µεταχείρισης λόγω υπηκοότητας και δεν
θίγει τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις που αφορούν την εισδοχή και την παραµονή υπηκόων
τρίτων χωρών και απατρίδων στην επικράτεια των κρατών µελών, ούτε τη µεταχείριση που
απορρέει από τη νοµική κατάσταση των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων.
Άρθρο 4
Ίση µεταχείριση των ατόµων µε αναπηρία
1. Για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης όσον αφορά τα
άτοµα µε αναπηρία:
α) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για να µπορέσουν τα άτοµα µε αναπηρία να έχουν
αποτελεσµατική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, τα κοινωνικά
πλεονεκτήµατα, την υγειονοµική περίθαλψη, την εκπαίδευση, καθώς και την παροχή αγαθών
και υπηρεσιών διαθέσιµων στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της στέγασης και των
µεταφορών, πρέπει να προβλέπονται εκ των προτέρων, όπως µε κατάλληλες τροποποιήσεις ή
προσαρµογές. Αυτά τα µέτρα δεν πρέπει να συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση ούτε να
απαιτούν θεµελιώδη µεταβολή της εν λόγω κοινωνικής προστασίας, κοινωνικών
πλεονεκτηµάτων, υγειονοµικής περίθαλψης, εκπαίδευσης ή αγαθών και υπηρεσιών ή να
απαιτούν την πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων.
β) Προβλέπεται η υποχρέωση να εξασφαλίζεται αποτελεσµατική και χωρίς διακρίσεις
πρόσβαση και να πραγµατοποιούνται, εάν κριθούν σκόπιµες σε ιδιαίτερες περιπτώσεις,
εύλογες προσαρµογές, εκτός αν η υποχρέωση αυτή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση.
2. Για να αξιολογηθεί κατά πόσον τα µέτρα που είναι αναγκαία για τη συµµόρφωση µε την
παράγραφο 1 θα συνιστούσαν δυσανάλογη επιβάρυνση, λαµβάνονται ιδίως υπόψη το µέγεθος
και οι πόροι του οργανισµού, η φύση του, το εκτιµώµενο κόστος, ο κύκλος ζωής των αγαθών
και των υπηρεσιών, καθώς και τα πιθανά οφέλη της αυξηµένης πρόσβασης για τα άτοµα µε
αναπηρία. Η επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη όταν αντισταθµίζεται επαρκώς µε µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη στο πλαίσιο της πολιτικής ίσης µεταχείρισης που ασκεί το οικείο κράτος
µέλος.
3. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή
των εθνικών διατάξεων που διέπουν την προσβασιµότητα ιδιαίτερων αγαθών ή υπηρεσιών.
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Άρθρο 5
Θετική δράση
Για να εξασφαλιστεί πλήρης ισότητα στην πράξη, η αρχή της ίσης µεταχείρισης δεν εµποδίζει
κανένα κράτος µέλος από το να διατηρεί ή να εκδίδει ειδικά µέτρα για να αποτρέπει ή να
αντισταθµίζει τα µειονεκτήµατα που συνδέονται µε θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία,
ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισµό.
Άρθρο 6
Ελάχιστες απαιτήσεις
1. Τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για
την προστασία της αρχής της ίσης µεταχείρισης από εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα
οδηγία.
2. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο για
τη µείωση του επιπέδου προστασίας έναντι των διακρίσεων το οποίο παρέχεται ήδη από τα
κράτη µέλη στους τοµείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΝΝΟΜΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 7
Προάσπιση των δικαιωµάτων
1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει υποστεί βλάβη από τη
µη τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, ακόµη και εάν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας
εικάζεται ότι σηµειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει πρόσβαση σε δικαστικές και/ή
διοικητικές διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων, όπου κρίνεται ενδεδειγµένο, διαδικασιών
συνδιαλλαγής, για την πραγµάτωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα
οδηγία.
2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που
έχουν, σύµφωνα µε τα κριτήρια της εθνικής τους νοµοθεσίας, έννοµο συµφέρον να
εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, µπορούν να κινήσουν, είτε
εξ ονόµατος του ενάγοντος είτε προς υπεράσπισή του, και µε την έγκρισή του, κάθε
δικαστική και/ή διοικητική διαδικασία που προβλέπονται για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για τις
προθεσµίες άσκησης αγωγής όσον αφορά την αρχή της ίσης µεταχείρισης.
Άρθρο 8
Βάρος της απόδειξης
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε το εθνικό δικαστικό τους
σύστηµα, για να εξασφαλίζουν ότι, όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει υποστεί βλάβη από
τη µη τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης
αρµόδιας αρχής, πραγµατικά περιστατικά από τα οποία τεκµαίρεται η ύπαρξη άµεσης ή
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έµµεσης διάκρισης, εναπόκειται στον εναγόµενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της
απαγόρευσης των διακρίσεων.
2. Η παράγραφος 1 δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να θεσπίζουν κανόνες περί αποδείξεως
ευνοϊκότερους για τον ενάγοντα.
3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για τις ποινικές διαδικασίες.
4. Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 1 σε διαδικασίες κατά τις
οποίες εναπόκειται στο δικαστήριο ή σε άλλη αρµόδια αρχή να αποδείξει τα πραγµατικά
περιστατικά της υπόθεσης.
5. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 εφαρµόζονται επίσης σε κάθε δικαστική διαδικασία που
κινείται σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2.
Άρθρο 9
Προστασία έναντι αντιποίνων
Τα κράτη µέλη εισάγουν στην έννοµη τάξη τους τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των
προσώπων από τυχόν δυσµενή µεταχείριση ή δυσµενή συνέπεια, ως αντίδραση σε καταγγελία
ή διαδικασία που στοχεύουν στην επιβολή της συµµόρφωσης µε την αρχή της ίσης
µεταχείρισης.
Άρθρο 10
∆ιάδοση πληροφοριών
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία, καθώς και οι ήδη ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γνωστοποιούνται στους
ενδιαφεροµένους µε κάθε πρόσφορο µέσο σε όλη την επικράτειά τους.
Άρθρο 11
∆ιάλογος µε τους σχετικούς ενδιαφεροµένους
Για να προωθηθεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης, τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν το διάλογο µε
τους σχετικούς ενδιαφεροµένους, και ιδίως µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, που έχουν,
σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές, έννοµο συµφέρον να
συµβάλουν στην καταπολέµηση των διακρίσεων που γίνονται για τους λόγους και στους
τοµείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 12
Φορείς για την προώθηση της ίσης µεταχείρισης
1. Τα κράτη µέλη ορίζουν φορέα ή φορείς για την προώθηση της ίσης µεταχείρισης όλων των
προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού. Οι εν λόγω φορείς µπορεί να αποτελούν τµήµα υπηρεσιών
επιφορτισµένων σε εθνικό επίπεδο µε την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή των
ατοµικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων που θεσπίζονται µε άλλες
κοινοτικές πράξεις, όπως µε τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ.
2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρµοδιότητες των εν λόγω φορέων περιλαµβάνουν τα
εξής:
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– παροχή ανεξάρτητης συνδροµής στα θύµατα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική
µεταχείριση, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των θυµάτων και των ενώσεων,
οργανισµών ή άλλων νοµικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2,
– διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σχετικά µε διακρίσεις,
– δηµοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και διατύπωση συστάσεων σχετικά µε όλα τα
ζητήµατα που συνδέονται µε τις διακρίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
Συµµόρφωση
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τηρείται η αρχή της
ίσης µεταχείρισης, και ιδίως ότι:
α) καταργείται κάθε νοµοθετική, κανονιστική και διοικητική διάταξη που αντιβαίνει στην
αρχή της ίσης µεταχείρισης·
β) κηρύσσονται ή είναι δυνατό να κηρυχθούν άκυρες ή τροποποιούνται οποιεσδήποτε
συµβατικές διατάξεις, εσωτερικοί κανονισµοί επιχειρήσεων ή καταστατικά κερδοσκοπικών ή
µη κερδοσκοπικών ενώσεων αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης µεταχείρισης.
Άρθρο 14
Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση
παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα επιβολής τους. Οι κυρώσεις µπορούν να
περιλαµβάνουν την καταβολή αποζηµίωσης, η οποία δεν δύναται να περιορίζεται από τον
καθορισµό προηγούµενου ανώτατου ορίου, και πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές.
Άρθρο 15
Εφαρµογή
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις …. [δύο έτη
µετά την έκδοση]. Ενηµερώνουν αµέσως στην Επιτροπή σχετικά και ανακοινώνουν το
κείµενο των διατάξεων αυτών καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω διατάξεων
και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή στην
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραποµπή αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή
τους. Ο τρόπος πραγµατοποίησης αυτής της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Για να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες, τα κράτη µέλη µπορούν, αν κριθεί αναγκαίο,
να ορίσουν ότι η υποχρέωση παροχής αποτελεσµατικής πρόσβασης όπως προβλέπεται στο
άρθρο 4 πρέπει να εκπληρωθεί [το αργότερο] έως τις … [τέσσερα έτη µετά την έκδοση].
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Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν την εν λόγω επιπλέον περίοδο
ενηµερώνουν την Επιτροπή το αργότερο έως την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παράγραφο
1, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους.
Άρθρο 16
Έκθεση
1. Τα κράτη µέλη και οι εθνικοί φορείς ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο
έως …. και εν συνεχεία ανά πενταετία, όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε η
Επιτροπή να συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε
την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
2. Η έκθεση της Επιτροπής λαµβάνει, κατά περίπτωση, υπόψη την άποψη των κοινωνικών
εταίρων και των οικείων µη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και του Οργανισµού
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ. Σύµφωνα µε την αρχή της ενσωµάτωσης της διάστασης
του φύλου στις πολιτικές, η εν λόγω έκθεση, µεταξύ άλλων, εκτιµά τον αντίκτυπο των
µέτρων που λαµβάνονται για τις γυναίκες και τους άνδρες. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα
στοιχεία, η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, προτάσεις για την επανεξέταση
και την επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 18
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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