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RÅDETS DIREKTIV 2000/43/EF
af 29. juni 2000
om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 13,

(5)

Europa-Parlamentet har vedtaget en række beslutninger
om bekæmpelse af racisme i Den Europæiske Union.

(6)

Den Europæiske Union afviser teorier, der søger at
fastslå, at der findes forskellige menneskeracer. Anvendelsen af udtrykket »race« i dette direktiv indebærer ikke
en accept af sådanne teorier.

(7)

Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i Tammerfors den 15.-16. oktober 1999 Kommissionen til snarest
muligt at forelægge forslag vedrørende gennemførelsen
af EF-traktatens artikel 13 om bekæmpelse af racisme og
fremmedhad.

(8)

I retningslinjerne for beskæftigelsen 2000, som blev
godkendt af Det Europæiske Råd i Helsingfors den 10.
og 11. december 1999, understreges behovet for at
skabe forudsætninger for et socialt solidarisk arbejdsmarked gennem formulering af et sammenhængende sæt
foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling af
bestemte grupper såsom etniske mindretal.

(9)

Forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse kan undergrave opfyldelsen af EF-traktatens mål,
særlig opnåelse af et højt beskæftigelsesniveau og et højt
socialt beskyttelsesniveau, højnelse af levestandarden og
livskvaliteten samt økonomisk og social samhørighed og
solidaritet. Forskelsbehandling kan også undergrave
indsatsen for at opfylde målsætningen om udvikling af
Den Europæiske Union som et område med frihed,
sikkerhed og retfærdighed.

(10)

Kommissionen forelagde i december 1995 en meddelelse om racisme, fremmedhad og antisemitisme.

(11)

Rådet vedtog den 15. juli 1996 fælles aktion 96/
443/RIA om bekæmpelse af racisme og fremmedhad (5),
hvori der indgås en forpligtelse til at sikre effektivt retligt
samarbejde om bekæmpelse af lovovertrædelser, der er
begrundet i racisme eller fremmedhad.

(12)

For at sikre udviklingen af demokratiske og tolerante
samfund, hvori alle kan deltage uanset race eller etnisk
oprindelse, bør foranstaltninger til bekæmpelse af
forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse række videre end adgang til lønnet eller selvstændig beskæftigelse og dække områder som uddannelse, social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedspleje, sociale goder, adgang til og levering af varer
og tjenesteydelser.

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (3),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Traktaten om Den Europæiske Union udgør en ny fase i
processen hen imod en stadigt snævrere union mellem
de europæiske folk.

(2)

I henhold til EU-traktatens artikel 6 bygger Unionen på
principperne om frihed, demokrati og respekt for
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, der alle er principper,
som medlemsstaterne har til fælles, og den skal respektere de grundlæggende rettigheder, således som de
garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse
af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og således som de følger af medlemsstaternes
fælles forfatningsmæssige traditioner, som generelle
principper for fællesskabsretten.

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Alle menneskers ret til lighed for loven og beskyttelse
mod forskelsbehandling er en universel ret, der anerkendes i verdenserklæringen om menneskerettigheder,
De Forenede Nationers konvention om afskaffelse af alle
former for diskrimination imod kvinder, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination og De Forenede Nationers konventioner
om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder
og grundlæggende frihedsrettigheder, som alle medlemsstaterne har tiltrådt.
Det er vigtigt at respektere sådanne grundlæggende
rettigheder og frihedsrettigheder, herunder foreningsfriheden. Det er i forbindelse med adgang til og levering af
varer og tjenesteydelser også vigtigt at sikre beskyttelse
af privat- og familieliv.
Endnu ikke
Udtalelse af
Udtalelse af
Udtalelse af

offentliggjort i EFT.
18. maj 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
12. april 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
31. maj 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(5) EFT L 185 af 24.7.1996, s. 5.
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(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)
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Med henblik herpå bør enhver form for direkte eller
indirekte forskelsbehandling på grund af race eller etnisk
oprindelse inden for de områder, der er dækket af dette
direktiv, forbydes overalt i Fællesskabet. Forbuddet mod
forskelsbehandling bør også gælde tredjelandes statsborgere, men omfatter ikke ulige behandling på grund af
nationalitet og berører ikke bestemmelser om tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold og deres adgang til
beskæftigelse.
Når Fællesskabet gennemfører princippet om ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse, bør det i
henhold til traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræbe at fjerne
uligheder og at fremme ligestilling mellem mænd og
kvinder, da kvinder ofte er ofre for dobbelt diskrimination.
Det er de nationale juridiske eller andre kompetente
organer, der skal vurdere de faktiske forhold, på
grundlag af hvilke det kan udledes, at der har været
direkte eller indirekte forskelsbehandling, i overensstemmelse med bestemmelserne i national ret eller praksis.
Sådanne bestemmelser vil i første omgang skulle sikre, at
indirekte forskelsbehandling kan fastslås, bl.a. på
grundlag af statistisk materiale eller på enhver anden
måde.
Det er vigtigt at beskytte fysiske personer mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.
Medlemsstaterne bør også, hvor det er hensigtsmæssigt
og i overensstemmelse med deres nationale traditioner
og praksis, drage omsorg for beskyttelse af juridiske
personer, når de forskelsbehandles på grund af deres
medlemmers race eller etniske oprindelse.
Forbud mod forskelsbehandling bør ikke være til hinder
for opretholdelse eller vedtagelse af foranstaltninger, der
har til formål at forebygge eller opveje ulemper for en
gruppe af personer af en bestemt race eller etnisk oprindelse, og sådanne foranstaltninger kan gøre det muligt at
oprette organisationer af personer af en særlig race eller
etnisk oprindelse, når deres hovedmål er at fremme disse
personers særlige behov.

tilsidesætte nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten.
(20)

Effektiv gennemførelse af princippet om ligestilling
forudsætter passende retsbeskyttelse i civile sager mod
repressalier.

(21)

Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses, når der umiddelbart synes at foreligge en sag om forskelsbehandling, og
bevisbyrden bør, for at princippet om ligebehandling
kan anvendes effektivt, gå over til sagsøgte, når der
fremlægges beviser for en sådan forskelsbehandling.

(22)

Medlemsstaterne behøver ikke at anvende reglerne om
bevisbyrde i sager, hvor en domstol eller en anden
kompetent instans skal undersøge de faktiske omstændigheder. Der skal anvendes procedurer, hvorefter det er
domstolen eller den kompetente instans, der skal undersøge omstændighederne, og ikke sagsøgeren, der skal
fremlægge beviser herfor.

(23)

Medlemsstaterne bør fremme dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og med de ikke-statslige organisationer
om forskellige former for forskelsbehandling, og
hvordan de bekæmpes.

(24)

Tilstedeværelsen af et organ eller organer i hver
medlemsstat, som har kompetence til at analysere
problemer i forbindelse med forskelsbehandling på
grund af race eller etnisk oprindelse, undersøge mulige
løsninger og yde konkret hjælp til ofrene, vil i sig selv
give øget beskyttelse mod sådan forskelsbehandling.

(25)

Dette direktiv fastsætter mindstekrav, og medlemsstaterne har således mulighed for at indføre eller opretholde
gunstigere bestemmelser. Gennemførelsen af dette
direktiv bør ikke tjene som begrundelse for en forringelse af de eksisterende vilkår på dette felt i de enkelte
medlemsstater.

(26)

Medlemsstaterne bør fastsætte effektive sanktioner, der
står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning i tilfælde af handlinger, der strider imod
forpligtelserne i dette direktiv.

(27)

Medlemsstaterne kan overlade det til arbejdsmarkedets
parter, efter en fælles anmodning fra disse, at gennemføre dette direktiv for så vidt angår bestemmelser, som
henhører under kollektive overenskomster, forudsat at
medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for
på et hvilket som helst tidspunkt at være i stand til at
sikre de resultater, der er foreskrevet i dette direktiv.

(28)

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og
proportionalitetsprincippet, jf. EF-traktatens artikel 5,
kan direktivets mål, nemlig at sikre et fælles højt beskyttelsesniveau mod forskelsbehandling i alle medlemsstaterne, ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af den påtænkte handlings
omfang eller virkninger, bedre gennemføres på fællesskabsplan. Dette direktiv går ikke ud over, hvad der er
nødvendigt for at nå disse mål —

Under meget begrænsede omstændigheder kan ulige
behandling retfærdiggøres, når en relevant egenskab, der
vedrører race eller etnisk oprindelse, udgør et regulært
erhvervsmæssigt krav, når målet er legitimt, og kravet
står i et rimeligt forhold hertil. Sådanne omstændigheder
bør medtages i de oplysninger, som medlemsstaterne
skal meddele Kommissionen.
Personer, som udsættes for forskelsbehandling på grund
af race eller etnisk oprindelse, bør sikres den fornødne
retsbeskyttelse. For at sikre en mere effektiv retsbeskyttelse, bør også foreninger eller juridiske personer have
beføjelse til, som nærmere fastlagt af medlemsstaterne,
enten på vegne af eller til støtte for ethvert offer for
forskelsbehandling at indtræde som part i en sag uden at
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I
GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1
Formål
Formålet med dette direktiv er at fastlægge en ramme for
bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race eller etnisk
oprindelse med henblik på at iværksætte princippet om ligebehandling i medlemsstaterne.
Artikel 2
Begrebet forskelsbehandling
1.
I dette direktiv betyder princippet om ligebehandling, at
ingen må udsættes for direkte eller indirekte forskelsbehandling
på grund af race eller etnisk oprindelse.
2.

I henhold til stk. 1

a) foreligger der direkte forskelsbehandling, når en person på
grund af race eller etnisk oprindelse behandles ringere end
en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en
tilsvarende situation
b) foreligger der indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille
personer af en bestemt race eller etnisk oprindelse særlig
ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den
pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde
det er hensigtsmæssige og nødvendige.
3.
Chikane skal betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1, når en uønsket optræden i relation til race eller
etnisk oprindelse finder sted med det formål eller den virkning
at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtlig,
nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. I den
forbindelse kan begrebet chikane defineres i overensstemmelse
med medlemsstaternes nationale lovgivning og praksis.
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uanset sektor eller branche og uanset niveau i erhvervshierarkiet, herunder i henseende til forfremmelse
b) adgang til alle typer af og niveauer for erhvervsvejledning,
erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og
omskoling, herunder praktisk arbejdserfaring
c) beskæftigelse og arbejdsvilkår, herunder afskedigelse og løn
d) medlemskab af og deltagelse i en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation eller en organisation, hvis medlemmer
udøver et bestemt erhverv, samt de fordele, sådanne organisationer giver medlemmerne
e) social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedspleje
f) sociale goder
g) uddannelse
h) adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder
bolig.
2.
Dette direktiv omfatter ikke forskelsbehandling på
grundlag af nationalitet og berører ikke bestemmelser og betingelser vedrørende tredjelandsstatsborgeres og statsløse personers indrejse og ophold på medlemsstaternes territorium og
heller ikke nogen form for behandling, der skyldes de pågældende tredjelandsstatsborgeres eller statsløse personers retsstilling.
Artikel 4
Regulære og afgørende erhvervsmæssige krav
Uanset artikel 2, stk. 1 og 2, kan medlemsstaterne bestemme,
at ulige behandling, som er baseret på en egenskab i forbindelse med race eller etnisk oprindelse, ikke udgør forskelsbehandling, hvis den pågældende egenskab på grund af karakteren af bestemte erhvervsaktiviteter eller den sammenhæng,
hvori sådanne aktiviteter udøves, udgør et regulært og afgørende erhvervsmæssigt krav, forudsat at målet er legitimt, og at
kravet står i rimeligt forhold hertil.
Artikel 5
Positiv særbehandling

4.
En instruktion om at forskelsbehandle en person på
grund af race eller etnisk oprindelse betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1.

For at sikre fuld ligestilling i praksis er princippet om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller vedtager specifikke foranstaltninger, der har til
formål at forebygge eller opveje ulemper knyttet til race eller
etnisk oprindelse.

Artikel 3

Artikel 6

Anvendelsesområde

Mindstekrav

1.
Inden for de beføjelser, traktaten tillægger Fællesskabet,
finder dette direktiv, for så vidt angår både den offentlige og
den private sektor, herunder offentlige organer, anvendelse på
alle personer for så vidt angår

1.
Medlemsstaterne kan vedtage eller opretholde bestemmelser, som er gunstigere for beskyttelsen af princippet om
ligebehandling end bestemmelserne i dette direktiv.

a) vilkårene for adgang til lønnet beskæftigelse, udøvelse af
selvstændig erhvervsvirksomhed og erhvervsmæssig beskæftigelse, herunder udvælgelseskriterier og ansættelsesvilkår,

2.
Gennemførelsen af dette direktiv berettiger under ingen
omstændigheder til at forringe det eksisterende beskyttelsesniveau i medlemsstaterne over for forskelsbehandling på de
områder, der er omfattet af direktivet.
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KAPITEL II

Artikel 10

RETSMIDLER OG HÅNDHÆVELSE

Formidling af information

Artikel 7

Medlemsstaterne påser, at de bestemmelser, der vedtages i
medfør af dette direktiv, og de relevante bestemmelser, der
allerede finder anvendelse, på hele deres område bringes til de
berørte personers kendskab ved hjælp af alle egnede midler.

Klageadgang
1.
Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der mener sig krænket,
fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til
den pågældende, kan indgive klage til retslige og/eller administrative instanser, herunder hvor de finder det hensigtsmæssigt
til forligsinstanser, med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt.
2.
Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, organisationer og
andre juridiske personer, der efter kriterierne i deres nationale
ret har en legitim interesse i at sikre, at dette direktivs bestemmelser overholdes, er berettigede til — enten på vegne af eller
til støtte for klageren med dennes godkendelse — at indtræde
som part i klagen til retslige og/eller administrative instanser
med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i dette direktiv.
3.
Stk. 1 og 2 berører ikke nationale regler om tidsfrister for
anlæggelse af sager vedrørende princippet om ligebehandling.

Artikel 11
Dialog mellem arbejdsmarkedets parter
1.
Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med nationale
traditioner og national praksis træffe passende foranstaltninger
til at tilskynde til dialog mellem arbejdsmarkedets parter med
henblik på at fremme ligebehandling, herunder gennem tilsyn
med praksis på arbejdspladserne, kollektive aftaler, regler for
god opførsel, forskning eller udveksling af erfaringer og god
praksis.
2.
Når det er i overensstemmelse med nationale traditioner
og national praksis, skal medlemsstaterne tilskynde arbejdsmarkedets parter til på passende niveau og under hensyntagen til
deres autonomi, at indgå aftaler indeholdende regler om forbud
mod forskelsbehandling på de i artikel 3 anførte områder, som
falder ind under kollektive overenskomstforhandlinger.
Sådanne aftaler skal overholde mindstekravene i dette direktiv
og de relevante nationale gennemførelsesforanstaltninger.

Artikel 8
Bevisbyrde
1.
Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med deres
nationale retsorden alle nødvendige foranstaltninger til at sikre,
at det, når en person, der mener sig krænket, fordi princippet
om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende,
for en domstol eller en anden kompetent myndighed fremfører
faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode,
at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling,
påhviler den indklagede at bevise, at princippet om ligebehandling ikke er blevet tilsidesat.
2.
Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne indfører
regler for bevisførelse, som er gunstigere for klageren.
3.

Stk. 1 finder ikke anvendelse i straffesager.

4.
Stk. 1, 2 og 3 finder også anvendelse på sager som nævnt
i artikel 7, stk. 2.
5.
Medlemsstaterne behøver ikke at anvende stk. 1 på sager,
hvor det er Domstolen eller en kompetent instans, der skal
undersøge sagens faktiske omstændigheder.
Artikel 9
Repressalier
Medlemsstaterne indfører i deres retsorden de nødvendige
foranstaltninger til at beskytte enkeltpersoner mod ufordelagtig
behandling eller ufordelagtige følger som reaktion på en klage
eller enhver form for retsforfølgning med det formål at sikre, at
princippet om ligebehandling iagttages.

Artikel 12
Dialog med ikke-statslige organisationer
Medlemsstaterne skal tilskynde til en dialog med relevante ikkestatslige organisationer, som i overensstemmelse med nationale
traditioner og national praksis har en legitim interesse i at
bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af race
eller etnisk oprindelse med henblik på at fremme princippet
om ligebehandling.
KAPITEL III
UAFHÆNGIGE ORGANER FOR FREMME AF LIGEBEHANDLING

Artikel 13
1.
Medlemsstaterne udpeger et eller flere organer for
fremme af ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på
grund af race eller etnisk oprindelse. Sådanne organer kan være
en del af institutioner, der har til opgave på nationalt plan at
forsvare menneskerettighederne eller beskytte enkeltpersoners
rettigheder.
2.
Medlemsstaterne sikrer, at disse organer også har kompetence til at
— bistå ofre for forskelsbehandling med at få behandlet deres
klager over forskelsbehandling under hensyntagen til
ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske
personers rettigheder, jf. artikel 7, stk. 2
— indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling
— offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.
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KAPITEL IV
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14
Overholdelse af direktivet
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at
sikre, at
a) alle love og administrative bestemmelser, der strider mod
princippet om ligebehandling, ophæves
b) alle bestemmelser, der strider imod princippet om ligebehandling, og som indgår i individuelle eller kollektive
kontrakter og overenskomster, virksomheders interne reglementer, vedtægter for foreninger med eller uden lukrativt
formål, regler for selvstændige erhverv og vedtægter for
arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, erklæres eller
kan erklæres ugyldige eller ændres.
Artikel 15
Sanktioner
Medlemsstaterne fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes
i tilfælde af overtrædelse af nationale bestemmelser, der er
vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, og tager alle
nødvendige skridt til at sikre deres anvendelse. Sanktionerne,
der kan indebære, at der ydes ofret skadeserstatning, skal være
effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den 19.
juli 2003 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser
samt enhver senere ændring heri så tidligt som muligt.
Artikel 16
Gennemførelse
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 19. juli 2003 eller kan efter fælles anmodning fra arbejdsmarkedets parter overlade det til dem at gennemføre direktivet
for så vidt angår bestemmelser, der henhører under kollektive
overenskomster. I så tilfælde sikrer den enkelte medlemsstat
sig, at arbejdsmarkedets parter senest den 19. juli 2003 har
indført de nødvendige bestemmelser ad aftalemæssig vej, idet
den skal træffe de nødvendige foranstaltninger for på et hvilket
som helst tidspunkt at være i stand til at sikre de resultater, der
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er foreskrevet i direktivet. De underretter straks Kommissionen
herom.
Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af
en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 17
Beretning
1.
Medlemsstaterne meddeler inden den 19. juli 2005 og
hvert femte år herefter Kommissionen alle oplysninger, den har
brug for til at udarbejde en beretning til Europa-Parlamentet og
Rådet om anvendelsen af dette direktiv.
2.
I Kommissionens beretning skal der, hvor det er relevant,
tages hensyn til de synspunkter, som Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad giver udtryk for, samt til
arbejdsmarkedets parters og de relevante ikke-statslige organisationers synspunkter. I overensstemmelse med princippet om
lige muligheder for mænd og kvinder skal denne beretning bl.a.
indeholde en vurdering af indvirkningen af de foranstaltninger,
der er truffet, for kvinder og mænd. På baggrund af de
modtagne oplysninger skal denne beretning i givet fald indeholde forslag med henblik på en revision og ajourføring af
direktivet.
Artikel 18
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De
Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 19
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Luxembourg, den 29. juni 2000.
På Rådets vegne
M. ARCANJO
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