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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/78/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Νοεµβρίου 2000

για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως
το άρθρο 13,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

τη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Κατά το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας,
της δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κρά-
τους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές για όλα τα κράτη
µέλη και σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως κατοχυρώ-
νονται µε την ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών
και όπως προκύπτουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδό-
σεις των κρατών µελών, ως γενικές αρχές του κοινοτικού
δικαίου.

(2) Η αρχή της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου έχει παγι-
ωθεί σε ένα σηµαντικό σύνολο κειµένων κοινοτικού δικαίου,
ειδικότερα δε στην οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρµογής της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την
πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελµατική εκπαίδευση
και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (5).

(3) Κατά την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης, η
Κοινότητα θα πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος
2 της συνθήκης ΕΚ, να επιδιώξει να εξαλείψει τις ανισότητες
και να προωθήσει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών,
ιδίως διότι οι γυναίκες είναι συχνά τα θύµατα πολλαπλών
διακρίσεων.

(4) Η ισότητα ενώπιον του νόµου και η προστασία όλων των
ατόµων έναντι των διακρίσεων αποτελεί οικουµενικό
δικαίωµα αναγνωρισθέν από την οικουµενική διακήρυξη των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών
για την εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης εις βάρος των
γυναικών, τα σύµφωνα των Ηνωµένων Εθνών για τα ατοµικά
και πολιτικά δικαιώµατα και για τα οικονοµικά, κοινωνικά
και πολιτιστικά δικαιώµατα και από την ευρωπαϊκή σύµβαση
για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των
θεµελιωδών ελευθεριών, συµβαλλόµενα µέρη των οποίων
είναι όλα τα κράτη µέλη. Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς

Οργάνωσης Εργασίας αριθ. 111 απαγορεύει τις διακρίσεις
στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας.

(5) Είναι σηµαντικό να γίνονται σεβαστά τα εν λόγω θεµελιώδη
δικαιώµατα και ελευθερίες. H οδηγία αυτή δεν θίγει το
δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στο οποίο συµπεριλαµβάνεται
και το δικαίωµα παντός να ιδρύσει, µαζί µε άλλους, συνδι-
κάτα και να εγγραφεί ως µέλος σε συνδικάτα γι α την
προάσπιση των ιδίων συµφερόντων.

(6) Ο Κοινοτικός χάρτης των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιω-
µάτων των εργαζοµένων, αναγνωρίζει την σηµασία της κατα-
πολέµησης κάθε είδους διακρίσεων, συµπεριλαµβανοµένης
της ανάγκης να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την
κοινωνική και οικονοµική ένταξη των ηλικιωµένων και των
προσώπων µε ειδικές ανάγκες.

(7) Η συνθήκη ΕΚ περιλαµβάνει µεταξύ των στόχων της τον
καλύτερο συντονισµό των πολιτικών των κρατών µελών για
την απασχόληση. Για το σκοπό αυτό, στη συνθήκη ΕΚ
ενσωµατώθηκε ένα νέο κεφάλαιο για την απασχόληση, µε
σκοπό τη χάραξη συντονισµένης στρατηγικής στον τοµέα
της απασχόλησης και ιδιαίτερα την προώθηση ειδικευµένου,
καταρτισµένου και ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού.

(8) Οι κατευθυντήριες γραµµές του 2000 για την απασχόληση,
οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Ελσίνκι στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου 1999, τονίζουν ότι
πρέπει να προωθηθεί η δηµιουργία προϋποθέσεων για µια
αγορά εργασίας που θα ευνοεί την κοινωνική ένταξη, µε τη
διαµόρφωση ενός συνεκτικού συνόλου πολιτικών που θα
στοχεύουν στην καταπολέµηση των διακρίσεων εις βάρος
οµάδων, όπως είναι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Επίσης,
υπογραµµίζουν την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
υποστήριξη των ηλικιωµένων εργαζοµένων, ούτως ώστε να
αυξηθεί η συµµετοχή τους στην επαγγελµατική ζωή.

(9) Η απασχόληση και η εργασία αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία
για τη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών για όλους και συντε-
λούν σε µεγάλο βαθµό στην πλήρη συµµετοχή των πολιτών
στην οικονοµική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή καθώς και
στην προσωπική ανέλιξη.

(10) Το Συµβούλιο θέσπισε στις 29 Ιουνίου 2000 την οδηγία
2000/43/ΕΚ (6) περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µετα-
χείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους
καταγωγής, µε την οποία διασφαλίζεται ήδη η προστασία
κατά των διακρίσεων αυτών στον τοµέα της απασχόλησης
και της εργασίας.

(11) Οι διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού µπορούν να υπονο-
µεύσουν την επίτευξη των στόχων της συνθήκης ΕΚ, ειδικό-
τερα δε την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης και

(1) ΕΕ C 177 Ε της 27.6.2000, σ. 42.
(2) Γνώµη που εδόθη στις 12 Οκτωβρίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη

στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 82.
(4) ΕΕ C 226 της 8.8.2000, σ. 1.
(5) ΕΕ L 39 της 14.2.1976, σ. 40. (6) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
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κοινωνικής προστασίας, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου
και της ποιότητας ζωής, την οικονοµική και κοινωνική
συνοχή και αλληλεγγύη.

(12) Προς τούτο, πρέπει να απαγορεύεται σε όλη την Κοινότητα
κάθε άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω θρησκείας ή πεποιθή-
σεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού
στους τοµείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Η
απαγόρευση των διακρίσεων πρέπει να εφαρµόζεται και σε
υπηκόους τρίτων χωρών, αλλά δεν καλύπτει τη διαφορετική
µεταχείριση λόγω ιθαγένειας και δεν θίγει τις διατάξεις που
ρυθµίζουν την είσοδο και την παραµονή υπηκόων τρίτων
χωρών και την πρόσβασή τους στην απασχόληση και την
επαγγελµατική δραστηριότητα.

(13) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα συστήµατα κοινω-
νικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας οι παροχές των
οποίων δεν εξοµοιούνται προς αµοιβή κατά την έννοια που
δίδεται στον όρο αυτόν από την εφαρµογή του άρθρου 141
της συνθήκης ΕΚ, ούτε προς τις πάσης φύσεως αµοιβές που
καταβάλλει το κράτος µε στόχο την πρόσβαση στην απα-
σχόληση ή την παραµονή σε αυτήν.

(14) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε
τον καθορισµό της ηλικίας συνταξιοδότησης.

(15) Αρµόδια για την εκτίµηση των γεγονότων, από τα οποία
µπορεί να συναχθεί άµεση ή έµµεση διάκριση, είναι τα
εθνικά δικαστήρια ή άλλοι αρµόδιοι φορείς. Σύµφωνα µε
τους κανόνες του εθνικού δικαίου ή την πρακτική, οι κανό-
νες αυτοί µπορούν να προβλέπουν παν αποδεικτικό µέσο για
την έµµεση διάκριση συµπεριλαµβανοµένων και των στατι-
στικών στοιχείων.

(16) Η θέσπιση µέτρων για την αντιµετώπιση των αναγκών των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες στον εργασιακό χώρο διαδραµα-
τίζει σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση των διακρίσεων
λόγω ειδικών αναγκών.

(17) Η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί την πρόσληψη, προαγωγή ή
διατήρηση στη θέση απασχόλησης ή την παροχή εκπαί-
δευσης σε άτοµο που δεν είναι κατάλληλο, ικανό και
πρόθυµο να εκτελεί τα βασικά καθήκοντα της εν λόγω
θέσης απασχόλησης, ή να παρακολουθήσει έναν δεδοµένο
κύκλο εκπαίδευσης, µε την επιφύλαξη της υποχρέωσης να
προβλέπονται εύλογες προσαρµογές για τα πρόσωπα µε
ειδικές ανάγκες.

(18) Η οδηγία αυτή, ιδίως, δεν έχει ως αποτέλεσµα να επιβάλλει
στις ένοπλες δυνάµεις καθώς και στις αστυνοµικές και
σωφρονιστικές υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών
να προσλαµβάνουν ή να διατηρούν σε θέση απασχόλησης,
πρόσωπα χωρίς την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια,
για την άσκηση όλων των καθηκόντων στα οποία ενδέχεται
να κληθούν, λαµβάνοντας υπόψη το θεµιτό στόχο να
διατηρηθεί η επιχειρησιακή ετοιµότης των υπηρεσιών αυτών.

(19) Επιπλέον τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να µην εφαρµό-
σουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας τις σχετικές µε τις
ειδικές ανάγκες ή την ηλικία στο σύνολο ή σε µέρος των
ενόπλων δυνάµεών τους, προκειµένου να διατηρήσουν τις
ικανότητες αυτών των δυνάµεων τα κράτη µέλη που κάνουν
χρήση αυτής της ευχερείας οφείλουν να καθορίσουν το
πεδίο εφαρµογής της παρέκκλισης.

(20) Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα µέτρα, δηλαδή µέτρα
αποτελεσµατικά και πρακτικά για τη διαµόρφωση της θέσης
εργασίας ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες, παραδείγµατος
χάριν µε τη διαµόρφωση του χώρου ή µε προσαρµογή του
εξοπλισµού, του ρυθµού εργασίας, της κατανοµής καθη-
κόντων ή της παροχής µέσων κατάρτισης ή πλαισίωσης.

(21) Για να διαπιστώνεται αν τα εν λόγω µέτρα συνεπάγονται
δυσανάλογη επιβάρυνση, πρέπει να λαµβάνεται ιδίως υπόψη
το οικονοµικό και άλλο κόστος που επιφέρουν, το µέγεθος
και οι οικονοµικοί πόροι του οργανισµού ή της επιχείρησης
και η διαθεσιµότητα δηµοσίων πόρων ή οιασδήποτε άλλης
ενίσχυσης.

(22) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές νοµοθεσίες περί την
οικογενειακή κατάσταση και τις παροχές που εξαρτώνται
από αυτήν.

(23) Σε πολύ περιορισµένες περιπτώσεις, η διαφορετική µεταχεί-
ριση µπορεί να δικαιολογείται όταν ένα γνώρισµα που συν-
δέεται µε το θρήσκευµα ή τις πεποιθήσεις, µε µια ειδική
ανάγκη, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισµό, συνιστά
ουσιαστική και καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση,
εφόσον ο σκοπός είναι νόµιµος και η επαγγελµατική προϋ-
πόθεση ανάλογη. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να συµπερι-
λαµβάνονται στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη
στην Επιτροπή.

(24) Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη δήλωσή της αριθ. 11 σχετικά µε
το καθεστώς των εκκλησιών και των µη οµολογιακών ενώ-
σεων, η οποία επισυνάπτεται στην τελική πράξη της
Συνθήκης του Άµστερνταµ, αναγνώρισε ρητώς ότι σέβεται
και δεν θίγει το καθεστώς που απολαµβάνουν στα κράτη
µέλη εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες
δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας και ότι σέβεται ωσαύτως το
καθεστώς των φιλοσοφικών και µη οµολογιακών ενώσεων.
Με αυτή την προοπτική, τα κράτη µέλη µπορούν να διατη-
ρούν ή να θεσπίζουν ειδικές διατάξεις σχετικά µε τις ουσιώ-
δεις, θεµιτές και δικαιολογηµένες επαγγελµατικές απαιτήσεις
που ενδέχεται να απαιτούνται για την άσκηση σχετικής
επαγγελµατικής δραστηριότητας.

(25) Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας αποτελεί
ουσιώδες στοιχείο για την πραγµατοποίηση των στόχων που
καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές για την απα-
σχόληση και για την ενθάρρυνση της ποικιλοµορφίας στην
απασχόληση εντούτοις, η διαφορετική µεταχείριση λόγω
ηλικίας µπορεί να δικαιολογείται υπό ορισµένες περιστάσεις
και, συνεπώς, απαιτούνται ειδικές διατάξεις οι οποίες µπορεί
να διαφέρουν ανάλογα µε την κατάσταση των κρατών
µελών. Συνεπώς, ο διαχωρισµός µεταξύ της διαφορετικής
µεταχείρισης που δικαιολογείται µε βάση θεµιτούς στόχους
των πολιτικών απασχόλησης αγοράς εργασίας και επαγγελ-
µατικής κατάρτισης και των απαγορευµένων διακρίσεων
είναι ουσιαστικής σηµασίας.

(26) Η απαγόρευση της διακριτικής µεταχείρισης δεν πρέπει να
θίγει τη διατήρηση ή θέσπιση µέτρων που αποσκοπούν στην
πρόληψη ή αντιστάθµιση της µειονεκτικής θέσης στην οποία
περιέρχονται οµάδες προσώπων ενός δεδοµένου θρησκεύµα-
τος ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού, και τα µέτρα αυτά µπορούν να επιτρέ-
πουν τις οργανώσεις ατόµων ενός δεδοµένου θρησκεύµατος
ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου προ-
σανατολισµού, όταν ο κύριος σκοπός τους είναι η
προαγωγή των ειδικών αναγκών των εν λόγω ατόµων.
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(27) Το Συµβούλιο, στη σύστασή του, 86/379/ΕΟΚ της 24ης
Ιουλίου 1986 (1), για την απασχόληση των ατόµων µε ειδι-
κές ανάγκες στην Κοινότητα θέσπισε πλαίσιο προσανατολι-
σµού που απαριθµεί παραδείγµατα θετικών δράσεων για την
προώθηση της πρόσληψης και της εκπαίδευσης ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, στο δε ψήφισµά του, της 17ης Ιουνίου
1999, σχετικά µε την ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες (2), επιβεβαίωσε ότι προέχει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή ιδίως στην πρόσληψη, στην παραµονή
στη θέση εργασίας και στη δια βίου εκπαίδευση και µαθη-
τεία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

(28) Η παρούσα οδηγία καθορίζει ελάχιστες προϋποθέσεις, αφή-
νοντας στα κράτη µέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή δια-
τήρησης ευνοϊκότερων διατάξεων. Η εφαρµογή της παρού-
σας οδηγίας δεν θα πρέπει να χρησιµεύσει ως δικαιολογία
για ενδεχόµενη οπισθοδρόµηση σε σχέση µε την σηµερινή
κατάσταση στα κράτη µέλη.

(29) Τα άτοµα που έχουν υποστεί διακριτική µεταχείριση λόγω
θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού πρέπει να διαθέτουν κατάλ-
ληλα µέσα έννοµης προστασίας. Προκειµένου να υπάρξει
ένα πιο ουσιαστικό επίπεδο προστασίας, οι ενώσεις ή τα
νοµικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να δύνανται να κινήσουν
διαδικασίες, όπως ορίζουν κατ’ ιδίαν τα κράτη µέλη, είτε εξ
ονόµατος κάποιου θύµατος είτε προς υπεράσπισή του,
χωρίς να θίγονται εθνικοί δικονοµικοί κανόνες όσον αφορά
την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον των δικαστη-
ρίων.

(30) Η αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ισότητας απαι-
τεί κατάλληλη δικαστική προστασία έναντι αντιποίνων.

(31) Όταν πιθανολογείται διακριτική µεταχείριση, οι κανόνες περί
βάρους της αποδείξεως πρέπει να προσαρµόζονται και, προ-
κειµένου να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά η αρχή της ίσης
µεταχείρισης, το βάρος της αποδείξεως πρέπει να αντιστρέ-
φεται στον εναγόµενο εφόσον προσάγονται αποδείξεις µιας
τέτοιας διακριτικής µεταχείρισης. Εντούτοις, ο εναγόµενος
δεν είναι υπεύθυνος να αποδείξει ότι ο ενάγων πιστεύει σε
δεδοµένη θρησκεία, έχει δεδοµένες πεποιθήσεις, παρουσιάζει
δεδοµένο µειονέκτηµα, έχει δεδοµένη ηλικία ή δεδοµένο
γενετήσιο προσανατολισµό.

(32) Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν τους κανό-
νες σχετικά µε το βάρος της αποδείξεως σε διαδικασίες κατά
τις οποίες εναπόκειται στο δικαστήριο ή σε άλλο αρµόδιο
φορέα να διερευνήσει τα πραγµατικά περιστατικά οι προανα-
φερόµενες διαδικασίες είναι εκείνες στις οποίες δεν απαιτεί-
ται από τον ενάγοντα να αποδείξει τα πραγµατικά περιστα-
τικά, η διερεύνηση των οποίων εναπόκειται στο δικαστήριο ή
τον αρµόδιο φορέα.

(33) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προωθούν το διάλογο µεταξύ
των κοινωνικών εταίρων καθώς και, στα πλαίσια των εθνικών
πρακτικών, και µε µη κυβερνητικές οργανώσεις για την
αντιµετώπιση των διαφόρων µορφών διακρίσεων στο χώρο
εργασίας και την καταπολέµησή τους.

(34) Η ανάγκη προώθησης της ειρήνης και της συµφιλίωσης
µεταξύ των κυριοτέρων κοινοτήτων της Βόρειας Ιρλανδίας
απαιτεί την ενσωµάτωση ειδικών διατάξεων στην παρούσα
οδηγία.

(35) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέψουν ουσιαστικές ανα-
λογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για την περίπτωση παρά-
βασης των υποχρεώσεων εκ της παρούσας οδηγίας.

(36) Τα κράτη µέλη δύνανται να αναθέσουν στους κοινωνικούς
εταίρους, κατόπιν κοινής τους αιτήσεως, την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις διατάξεις περί συλλο-
γικών συµβάσεων, υπό τον όρο ότι θα λάβουν κάθε ανα-
γκαίο µέτρο ώστε να µπορούν ανά πάσα στιγµή να εγγυ-
ηθούν τα αποτελέσµατα που επιβάλλει η παρούσα οδηγία.

(37) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται
από το άρθρο 5 της συνθήκης ΕΚ, οι στόχοι της παρούσας
οδηγίας, δηλαδή η εντός της Κοινότητας δηµιουργία ενός
πεδίου δράσης όσον αφορά την ισότητα στον τοµέα της
απασχόλησης και της εργασίας, δεν µπορούν να επιτευχθούν
επαρκώς από τα κράτη µέλη και, δύνανται συνεπώς, λόγω
των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης
δράσης να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο.
Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, του ιδίου άρ-
θρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια
για το σκοπό αυτόν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση γενικού πλαισίου
για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθή-
σεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού
στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας, προκειµένου να
υλοποιηθεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης στα κράτη µέλη.

Άρθρο 2

Η έννοια των διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η αρχή της ίσης
µεταχείρισης σηµαίνει την απουσία άµεσης ή έµµεσης διάκρισης για
έναν 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 κατάσταση ένα άλλο πρόσωπο,

β) συντρέχει έµµεση διάκριση όταν µια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη
διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει µειονε-
κτική µεταχείριση ενός προσώπου µιας ορισµένης θρησκείας ή
πεποιθήσεων, µε µια ορισµένη ειδική ανάγκη, µιας ορισµένης
ηλικίας, ή ενός ορισµένου γενετήσιου προσανατολισµού, σε
σχέση µε άλλα άτοµα εκτός εάν,

i) η εν λόγω διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται αντι-
κειµενικά από ένα θεµιτό στόχο και τα µέσα για την επίτευξη
του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία, ή

(1) ΕΕ L 225 της 12.8.1986, σ. 43.
(2) ΕΕ C 186 της 2.7.1999, σ. 3.
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ii) για τα πρόσωπα µε κάποιο µειονέκτηµα, ο εργοδότης ή κάθε
πρόσωπο ή οργανισµός έναντι του οποίου ισχύει η παρούσα
οδηγία, υποχρεούται, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, να
λάβει κατάλληλα µέτρα, ανταποκρινόµενα στην αρχή που
θέτει το άρθρο 5, µε σκοπό την εξάλειψη των µειονεκτη-
µάτων που συνεπάγεται η εν λόγω διάταξη, κριτήριο ή
πρακτική.

3. Η παρενόχληση νοείται ως διάκριση κατά την έννοια της
παραγράφου 1, εφόσον σηµειώνεται ανεπιθύµητη συµπεριφορά που
συνδέεται µε ένα από τους λόγους του άρθρου 1 µε σκοπό ή
αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη
δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή
επιθετικού περιβάλλοντος. Στη συνάρτηση αυτή, η έννοια της παρε-
νόχλησης µπορεί να ορισθεί σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και
πρακτική των κρατών µελών.

4. Εντολή για την εφαρµογή διακριτικής µεταχείρισης προσώ-
πων, που συνδέεται µε ένα από τους λόγους του άρθρου 1, νοείται
ως διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

5. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα µέτρα που προβλέπει ο
εθνικός νόµος και τα οποία σε µια δηµοκρατική κοινωνία είναι
αναγκαία για την ασφάλεια, την προάσπιση της τάξης και την
πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας και των
δικαιωµάτων και ελευθεριών άλλων.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

1. Εντός των ορίων των εξουσιών που απονέµονται στην Κοι-
νότητα, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο
δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των δηµό-
σιων φορέων, όσον αφορά:

α) τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση
και την εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής
και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστη-
ριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας,
συµπεριλαµβανοµένων των προαγωγών,

β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελµατι-
κού προσανατολισµού, επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφω-
σης και επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, συµπεριλαµβα-
νοµένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελµατικής πείρας,

γ) τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συµπερι-
λαµβανοµένων των απολύσεων και των αµοιβών,

δ) την ιδιότητα του µέλους και τη συµµετοχή σε µια οργάνωση
εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα µέλη
της οποίας ασκούν ένα συγκεκριµένο επάγγελµα, συµπεριλαµ-
βανοµένων των πλεονεκτηµάτων που χορηγούνται από τέτοιες
οργανώσεις.

2. Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τη διαφορετική µεταχείριση
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 στη
µεταχείριση που απορρέει από τη νοµική κατάσταση των εν λόγω
υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων.

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις πάσης φύσεως
παροχές που καταβάλλουν τα δηµόσια συστήµατα ή τα εξοµοιού-
µενα προς τα δηµόσια, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης ή προστασίας.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι η παρούσα
οδηγία δεν εφαρµόζεται στις ένοπλες δυνάµεις, στο βαθµό που
αφορά τις διαφορές µεταχείρισης λόγω ειδικής ανάγκης ή ηλικίας.

Άρθρο 4

Επαγγελµατικές απαιτήσεις

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2, τα
κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η διαφορετική µεταχείριση
που βασίζεται σε ένα από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο
1, δεν συνιστά διάκριση όταν, λόγω της φύσης των συγκεκριµένων
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου
διεξάγονται αυτές, ένα τέτοιο χαρακτηριστικό αποτελεί ουσιαστική
και καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση, εφόσον ο στόχος είναι
θεµιτός και η προϋπόθεση είναι ανάλογη.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν στην ισχύουσα κατά
την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας εθνική τους
νοµοθεσία ή να προβλέψουν σε µελλοντική νοµοθεσία η οποία
αφορά τις ισχύουσες εθνικές πρακτικές, κατά την ηµεροµηνία
έκδοσης της παρούσας οδηγίας διατάξεις βάσει των οποίων, στην
περίπτωση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των εκκλησιών ή
άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών ενώσεων η δεοντολογία των οποίων
εδράζεται στη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, η διαφορετική µεταχεί-
ριση που εδράζεται στο θρήσκευµα ή τις πεποιθήσεις ενός προσώ-
που δεν συνιστά διάκριση όταν, λόγω της φύσης των εν λόγω
δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου ασκούνται, η
θρησκεία ή οι πεποιθήσεις αποτελούν επαγγελµατική απαίτηση
ουσιώδη, θεµιτή και δικαιολογηµένη, λαµβάνοντας υπόψη τη δεο-
ντολογία της οργάνωσης. Αυτή η διαφορετική µεταχείριση ασκείται
τηρουµένων των συνταγµατικών διατάξεων και αρχών των κρατών
µελών, καθώς και των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου και
δεν µπορεί να αιτιολογεί διάκριση η οποία βασίζεται σε άλλους
λόγους.

Εφόσον οι διατάξεις της τηρούνται κατά τα λοιπά, η παρούσα
οδηγία δεν θίγει συνεπώς το δικαίωµα των εκκλησιών και των
λοιπών δηµόσιων ή ιδιωτικών ενώσεων των οποίων η δεοντολογία
εδράζεται στο θρήσκευµα ή στις πεποιθήσεις, εφόσον ενεργούν
σύµφωνα µε τις εθνικές συνταγµατικές και νοµοθετικές διατάξεις,
να απαιτούν από τα πρόσωπα που εργάζονται για λογαριασµό τους
στάση καλής πίστεως και συµµόρφωσης προς την δεοντολογία
τους.

Άρθρο 5

Εύλογες προσαρµογές για τα πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες

Για να εξασφαλισθεί η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης
έναντι προσώπων µε ειδικές ανάγκες, προβλέπονται εύλογες προ-
σαρµογές. Αυτό σηµαίνει ότι ο εργοδότης λαµβάνει τα ενδεδειγ-
µένα µέτρα, ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε µια
συγκεκριµένη κατάσταση, ώστε το πρόσωπο µε ειδικές ανάγκες να
µπορεί να έχει πρόσβαση σε θέση εργασίας, να ασκεί ή να προάγε-
ται στο επάγγελµά του, ή προκειµένου να του παρέχεται εκπαί-
δευση, αρκεί τα µέτρα αυτά να µη συνεπάγονται δυσανάλογη
επιβάρυνση για τον εργοδότη. Η επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη
όταν αντισταθµίζεται επαρκώς µε µέτρα λαµβανόµενα στο πλαίσιο
της πολιτικής ενός κράτους µέλους υπέρ των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες.

Άρθρο 6

∆ικαιολογηµένη διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας

1. Κατά παρέκκλιση εκ του άρθρου 2 παράγραφος 2, τα κράτη
µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι η λόγω ηλικίας διαφορετική
µεταχείριση δεν συνιστά διάκριση εφόσον δικαιολογείται στο πλαί-
σιο του εθνικού δικαίου αντικειµενικά και λογικά από έναν θεµιτό
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στόχο, ιδίως δε από θεµιτούς στόχους της πολιτικής στον τοµέα
της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και της επαγγελµατικής
κατάρτισης, και εφόσον τα µέσα επίτευξης του στόχου αυτού είναι
πρόσφορα και αναγκαία.

Αυτή η διαφορετική µεταχείριση µπορεί ιδίως να περιλαµβάνει:

α) την καθιέρωση ειδικών συνθηκών για την πρόσβαση στην απα-
σχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση, για την απασχόληση
και την εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των όρων απόλυσης και
αµοιβής, για τους νέους, τους ηλικιωµένους και τους εργαζοµέ-
νους που συντηρούν άλλα πρόσωπα, προκειµένου να ευνοείται
η επαγγελµατική τους ένταξη ή να εξασφαλίζεται η προστασία
τους,

β) τον καθορισµό ελάχιστων όρων ηλικίας, επαγγελµατικής εµπει-
ρίας ή αρχαιότητας στην απασχόληση για την πρόσβαση στην
απασχόληση ή σε ορισµένα πλεονεκτήµατα που συνδέονται µε
την απασχόληση,

γ) τον καθορισµό ανώτατου ορίου ηλικίας για την πρόσληψη, µε
βάση την απαιτούµενη κατάρτιση για τη συγκεκριµένη θέση
εργασίας ή την ανάγκη εύλογης περιόδου απασχόλησης πριν
από τη συνταξιοδότηση.

2. Κατά παρέκκλιση εκ του άρθρου 2 παράγραφος 2, τα κράτη
µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι δεν συνιστά διάκριση λόγω
ηλικίας, όσον αφορά τα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής
ασφάλισης, ο καθορισµός ηλικίας για την ένταξη ή την αποδοχή σε
παροχές συνταξιοδότησης ή αναπηρίας, συµπεριλαµβανοµένου και
του καθορισµού για τα καθεστώτα αυτά διαφορετικού ορίου ηλι-
κίας για εργαζόµενους ή για οµάδες ή κατηγορίες εργαζοµένων και
της χρήσης στο πλαίσιο των συστηµάτων αυτών κριτηρίων ηλικίας
στους αναλογιστικούς υπολογισµούς, υπό τον όρο ότι αυτό δεν
καταλήγει σε διακρίσεις λόγω φύλου.

Άρθρο 7

Θετική δράση και ειδικά µέτρα

1. Προκειµένου να πραγµατωθεί η πλήρης ισότητα στην επαγ-
γελµατική ζωή, η αρχή της ίσης µεταχείρισης δεν εµποδίζει τα
κράτη µέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν ειδικά µέτρα µε σκοπό
την πρόληψη ή την αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων για ένα από τους
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1.

2. Όσον αφορά τα πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες, η αρχή της
ίσης µεταχείρισης δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρήσουν ή
να εισάγουν διατάξεις προστασίας της υγείας και της ασφαλείας
στο χώρο εργασίας, ούτε µέτρα που στοχεύουν στη δηµιουργία ή
τη διατήρηση προϋποθέσεων ή διευκολύνσεων µε σκοπό τη διαφύ-
λαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξής τους στον κόσµο της εργασίας.

Άρθρο 8

Ελάχιστες προϋποθέσεις

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατά-
ξεις που είναι ευνοϊκότερες για την προστασία της αρχής της ίσης
µεταχείρισης από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

2. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν µπορεί σε καµία
περίπτωση να αποτελέσει αφορµή µείωσης του επιπέδου προστα-
σίας έναντι των διακρίσεων, το οποίο παρέχεται ήδη από τα κράτη
µέλη στους τοµείς που καλύπτονται από την οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο 9

Υπεράσπιση των δικαιωµάτων

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που θεωρεί
εαυτό ζηµιωθέν από τη µη τήρηση της αρχής της ίσης µεταχεί-
ρισης, ακόµη και εάν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι
σηµειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει πρόσβαση σε δικαστικές
ή/και διοικητικές διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων, όπου κρίνεται
ενδεδειγµένο, διαδικασιών συνδιαλλαγής, για την πραγµάτωση των
υποχρεώσεων εκ της παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι ενώσεις, οργανώσεις ή
άλλα νοµικά πρόσωπα, τα οποία έχουν, σύµφωνα µε τα κριτήρια
της εθνικής τους νοµοθεσίας, έννοµο συµφέρον να διασφαλίσουν
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 ή/και διοικητική
διαδικασία προβλεπόµενη για την πραγµάτωση των υποχρεώσεων
εκ της παρούσας οδηγίας.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις περί
των προθεσµιών ασκήσεως αγωγής σχετιζοµένης µε την αρχή της
ίσης µεταχείρισης.

Άρθρο 10

Βάρος της αποδείξεως

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε
την εθνική δικονοµία, προκειµένου να διασφαλίζουν ότι όταν ένα
πρόσωπο που θεωρεί εαυτό ζηµιωθέν από τη µη τήρηση της αρχής
της ίσης µεταχείρισης προσάγει, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης
αρµόδιας αρχής, πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία τεκµαίρε-
ται η ύπαρξη άµεσης ή έµµεσης διάκρισης, θα εναπόκειται στον
εναγόµενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της
ίσης µεταχείρισης.

2. Η παράγραφος 1 δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να εισάγουν
κανόνες περί αποδείξεως ευνοϊκότερους για τους ενάγοντες.

3. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για ποινικές διαδικασίες.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 ισχύουν επίσης για κάθε διαδικα-
σία κινηθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 2.

5. Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν την παρά-
γραφο 1 σε διαδικασίες στις οποίες εναπόκειται στο δικαστήριο ή
στον αρµόδιο φορέα να διερευνήσει τα πραγµατικά περιστατικά της
υπόθεσης.

Άρθρο 11

Προστασία έναντι αντιποίνων

Τα κράτη µέλη εισάγουν στην έννοµη τάξη τους τα µέτρα εκείνα
που απαιτούνται για την προστασία των εργαζοµένων κατά της
απόλυσης ή άλλης δυσµενούς µεταχείρισης που θα συνιστούσε
αντίδραση του εργοδότη σε καταγγελία εντός της επιχείρησης ή σε
κίνηση δικαστικής διαδικασίας που στοχεύει στην πραγµάτωση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης.
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Άρθρο 12

Ενηµέρωση

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ’
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και οι ήδη ισχύουσες
σχετικές διατάξεις, τίθενται υπόψη των ενδιαφεροµένων µε κάθε
πρόσφορο µέσο π.χ. στο χώρο εργασίας και σε όλο το έδαφός
τους.

Άρθρο 13

Κοινωνικός διάλογος

1. Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις εθνικές παραδόσεις και
πρακτικές, λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ενίσχυσης του κοινωνι-
κού διαλόγου µεταξύ των δύο κοινωνικών εταίρων µε σκοπό την
προώθηση της ίσης µεταχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της παρα-
κολούθησης των πρακτικών στον εργασιακό χώρο, των συλλογικών
συµβάσεων, των κωδίκων δεοντολογίας, της έρευνας ή της ανταλ-
λαγής εµπειριών και ορθών πρακτικών.

2. Όταν συνάδει προς τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές, τα
κράτη µέλη ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους, χωρίς να
θίγεται η αυτονοµία τους, να συνάπτουν στο ενδεδειγµένο επίπεδο,
συµφωνίες για τη θέσπιση κανόνων κατά των διακρίσεων στους
τοµείς του άρθρου 3 που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Οι συµφωνίες αυτές τηρούν τις
ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και τα
εθνικά µέτρα εφαρµογής.

Άρθρο 14

∆ιάλογος µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις

Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν το διάλογο µε τις κατάλληλες µη
κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν, σύµφωνα µε το εθνικό
τους δίκαιο και πρακτική, έννοµο συµφέρον να συµβάλλουν στην
καταπολέµηση των διακρίσεων για ένα από τους λόγους που ανα-
φέρονται στο άρθρο 1, µε σκοπό την προώθηση της ίσης µεταχεί-
ρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Βόρεια Ιρλανδία

1. Προκειµένου να αντιµετωπισθεί η χαµηλή εκπροσώπηση µιας
από τις κυριότερες θρησκευτικές κοινότητες στις αστυνοµικές υπη-
ρεσίες στη Βόρεια Ιρλανδία, οι διαφορές µεταχείρισης σχετικά µε
την πρόσληψη στις υπηρεσίες αυτές, συµπεριλαµβανοµένου του
προσωπικού υποστήριξης, δεν αποτελούν διάκριση, στο µέτρο που
αυτές οι διαφορές µεταχείρισης επιτρέπονται ρητά από την εθνική
νοµοθεσία.

2. Προκειµένου να διατηρηθεί ισορροπία όσον αφορά τις δυνα-
τότητες απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς στη Βόρεια Ιρλαν-
δία, και παράλληλα να προωθηθεί η υπέρβαση των ιστορικών
διαιρέσεων µεταξύ των κύριων θρησκευτικών κοινοτήτων της, οι
διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά µε τη θρησκεία ή τις
πεποιθήσεις δεν εφαρµόζονται στην πρόσληψη εκπαιδευτικών στα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Βόρειας Ιρλανδίας, στο µέτρο που αυτό
επιτρέπεται ρητά από την εθνική νοµοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Συµµόρφωση

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να:

α) καταργηθεί κάθε νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη
αντιβαίνουσα στην αρχή της ίσης µεταχείρισης,

β) κηρύσσονται ή µπορούν να κηρυχθούν άκυρες ή να τροπο-
ποιούνται οποιεσδήποτε διατάξεις αντίθετες προς την αρχή της
ίσης µεταχείρισης οι οποίες περιέχονται στις ατοµικές ή συλλο-
γικές συµβάσεις ή συµφωνίες, τους εσωτερικούς κανονισµούς
των επιχειρήσεων, τα καταστατικά κερδοσκοπικών ή µη κερδο-
σκοπικών οργανώσεων και τα καταστατικά ανεξάρτητων επαγ-
γελµατικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων εργα-
ζοµένων και των εργοδοτών.

Άρθρο 17

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες επιβολής κυρώσεων σε
περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία
µέτρα εφαρµογής τους. Οι κυρώσεις, οι οποίες µπορεί να περιλαµ-
βάνουν την καταβολή αποζηµίωσης στο θύµα, πρέπει να είναι
αποτελεσµατικές, ανάλογες µε την παράβαση και αποτρεπτικές. Τα
κράτη µέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως
τις 2 ∆εκεµβρίου 2003 το αργότερο και κοινοποιούν κάθε µεταγε-
νέστερη τροποποίηση το συντοµότερο δυνατόν.

Άρθρο 18

Εφαρµογή

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικη-
τικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωση προς την
παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 2 ∆εκεµβρίου 2003 ή
µπορούν να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους, εφόσον αυτοί
το ζητήσουν από κοινού, την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
όσον αφορά τις διατάξεις περί συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι,
το αργότερο κατά την 2α ∆εκεµβρίου 2003 οι κοινωνικοί εταίροι
θα έχουν λάβει τα απαραίτητα µέτρα µέσω συµφωνιών, ενώ
παράλληλα τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν λάβει όλα τα αναγκαία
µέτρα ώστε να είναι ανά πάσα στιγµή σε θέση να εγγυώνται τα
αποτελέσµατα που επιβάλλονται από την εν λόγω οδηγία. Αµέσως
ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη ειδικοί όροι και εφόσον είναι
αναγκαίο, τα κράτη µέλη διαθέτουν τρία επί πλέον έτη αρχής
γενοµένης της 2ας ∆εκεµβρίου 2003, ήτοι συνολικά 6 έτη, για να
θέσουν σε εφαρµογή τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας τις σχετι-
κές µε τις διακρίσεις λόγω ηλικίας και ειδικών αναγκών. Στην
περίπτωση αυτή ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή. Τα κράτη µέλη
που αποφασίζουν να κάνουν χρήση της πρόσθετης αυτής περιόδου
υποβάλλουν κάθε χρόνο έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα
που λαµβάνουν προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις διακρίσεις
λόγω ηλικίας και ειδικών αναγκών και σχετικά µε τις προόδους που
σηµειώνονται ως προς την εφαρµογή της οδηγίας. Η Επιτροπή
υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στο Συµβούλιο.
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Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι διατάξεις
αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος
της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 19

Έκθεση

1. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το αργότερο
στις 2 ∆εκεµβρίου 2005, και εν συνεχεία ανά πενταετία, όλες τις
πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου η Επιτροπή να
συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβού-
λιο για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαµβάνει δεόντως υπόψη την άποψη
των κοινωνικών εταίρων και των οικείων µη κυβερνητικών οργανώ-
σεων. Σύµφωνα µε την αρχή της συστηµατικής συνεκτίµησης του
ζητήµατος των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών, η
έκθεση περιέχει µεταξύ άλλων αξιολόγηση των επιπτώσεων που
έχουν τα ληφθέντα µέτρα στους άνδρες και τις γυναίκες. Με βάση
τις παραληφθείσες πληροφορίες, η έκθεση περιλαµβάνει, εάν είναι

αναγκαίο, προτάσεις για την αναθεώρηση και την ενηµέρωση της
οδηγίας.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 21

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 27 Νοεµβρίου 2000.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

É. GUIGOU


