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Ο∆ΗΓΙΑ 97/80/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 15ηr ∆εκεµβρ�ου 1997

σχετικ� µε το β�ροr αποδε�ξεωr σε περιπτ�σειr διακριτικ�r µεταχε�ρισηr λ�γω φ�λου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συµφων�α για την κοινωνικ� πολιτικ�, που ε�ναι προ-
σαρτηµ�νη απ� πρωτ�κολλο (αριθ. 14) σχετικ� µε την
κοινωνικ� πολιτικ�, το οπο�ο προσαρτ�ται στη συνθ�κη
για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr, και ιδ�ωr το
�ρθρο 2 παρ�γραφοr 2,

την πρ�ταση τηr Επιτροπ�r (1),

τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Κοινωνικ�r Επιτροπ�r (2),

Αποφασ�ζονταr, σ�µφωνα µε τη διαδικασ�α που προβλ�πε-
ται στο �ρθρο 189 Γ τηr συνθ�κηr (3),

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι, β�σει του πρωτοκ�λλου σχετικ� µε την κοινωνικ�
πολιτικ� που προσαρτ�ται στη συνθ�κη, τα κρ�τη
µ�λη, πλην του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου τηr Μεγ�ληr
Βρεταν�αr και τηr Βορε�ου Ιρλανδ�αr, στο εξ�r αποκα-
λο�µενα «κρ�τη µ�λη», επιθυµ�νταr να εφαρµ�σουν
τον Κοινωνικ� Χ�ρτη του 1989, συν�ψαν συµφων�α
για την κοινωνικ� πολιτικ�·

(2) �τι ο Κοινοτικ�r Χ�ρτηr των θεµελιωδ�ν κοινωνικ�ν
δικαιωµ�των των εργαζοµ�νων αναγνωρ�ζει τη σηµα-
σ�α τηr καταπολ�µησηr των διακρ�σεων σε �λεr τιr
µορφ�r τουr, ειδικ�τερα εκε�νων που βασ�ζονται στο
φ�λο, το χρ�µα, τη φυλ�, τα φρον�µατα και τιr
πεποιθ�σειr·

(3) �τι το σηµε�ο 16 του Κοινοτικο� Χ�ρτη των θεµε-
λιωδ�ν κοινωνικ�ν δικαιωµ�των των εργαζοµ�νων
σχετικ� µε την �ση µεταχε�ριση ανδρ�ν και γυναικ�ν
προβλ�πει, µεταξ� �λλων, �τι «πρ�πει, να ενταθο�ν οι
εν�ργειεr που εξασφαλ�ζουν την �ση µεταχε�ριση
ανδρ�ν και γυναικ�ν, σε θ�µατα ιδ�ωr πρ�σβασηr
στην εργασ�α, αµοιβ�r, συνθηκ�ν εργασ�αr, κοινω-
νικ�r προστασ�αr, παιδε�αr, επαγγελµατικ�r εκπα�-
δευσηr και σταδιοδροµ�αr»·

(4) �τι η Επιτροπ�, σ�µφωνα µε το �ρθρο 3 παρ�γραφοr
2 τηr συµφων�αr για την κοινωνικ� πολιτικ�, διαβου-
λε�τηκε µε τουr κοινωνικο�r ετα�ρουr σε κοινοτικ�
επ�πεδο σχετικ� µε τουr ενδεχ�µενουr προσανατολι-
σµο�r µιαr κοινοτικ�r δρ�σηr �σον αφορ� το β�ροr
τηr αποδε�ξεωr σε περιπτ�σειr διακρ�σεων λ�γω
φ�λου·

(5) �τι η Επιτροπ�, κρ�νονταr, �πειτα απ� τη διαβο�λευση
αυτ�, �τι πρ�πει να αναληφθε� κοινοτικ� δρ�ση, δια-
βουλε�τηκε εκ ν�ου µε τουr εν λ�γω κοινωνικο�r ετα�-

ρουr σχετικ� µε το περιεχ�µενο τηr µελετ�µενηr πρ�-
τασηr σ�µφωνα µε το �ρθρο 3 παρ�γραφοr 3 τηr εν
λ�γω συµφων�αr· �τι αυτο� διαβ�βασαν στην Επιτροπ�
τη γν�µη τουr·

(6) �τι, �στερα απ� αυτ�ν το δε�τερο γ�ρο διαβο�λευσηr,
οι κοινωνικο� ετα�ροι δεν πληροφ�ρησαν την Επι-
τροπ� για την πρ�θεσ� τουr να κιν�σουν τη διαδικα-
σ�α που θα µπορο�σε να καταλ�ξει στη σ�ναψη
συµφων�αr, �πωr προβλ�πεται στο �ρθρο 4 τηr εν
λ�γω συµφων�αr·

(7) �τι, σ�µφωνα µε το �ρθρο 1 τηr εν λ�γω συµφων�αr, η
Κοιν�τητα και τα κρ�τη µ�λη �χουν ωr στ�χο, µεταξ�
�λλων, τη βελτ�ωση των συνθηκ�ν διαβ�ωσηr και
εργασ�αr και �τι η πραγµατικ� εφαρµογ� τηr αρχ�r
τηr �σηr µεταχε�ρισηr ανδρ�ν και γυναικ�ν συµβ�λλει
στην υλοπο�ηση αυτο� του στ�χου·

(8) �τι η αρχ� τηr �σηr µεταχε�ρισηr διατυπ�θηκε στο
�ρθρο 119 τηr συνθ�κηr και στην οδηγ�α 75/117/ΕΟΚ
του Συµβουλ�ου, τηr 10ηr Vεβρουαρ�ου 1975, περ� προ-
σεγγ�σεωr των νοµοθεσι�ν των κρατ�ν µελ�ν που
αφορο�ν την εφαρµογ� τηr αρχ�r τηr ισ�τητοr των
αµοιβ�ν µεταξ� εργαζοµ�νων ανδρ�ν και
γυναικ�ν (4), καθ�r και στην οδηγ�α 76/207/ΕΟΚ του
Συµβουλ�ου, τηr 9ηr Vεβρουαρ�ου 1976, περ� τηr εφαρ-
µογ�r τηr αρχ�r τηr �σηr µεταχειρ�σεωr ανδρ�ν και
γυναικ�ν, �σον αφορ� την πρ�σβαση σε απασχ�ληση,
την επαγγελµατικ� εκπα�δευση και προ�θηση και τιr
συνθ�κεr εργασ�αr (5)·

(9) �τι η οδηγ�α 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 19ηr
Οκτωβρ�ου 1992, σχετικ� µε την εφαρµογ� µ�τρων
που αποβλ�πουν στη βελτ�ωση τηr υγε�αr και τηr
ασφ�λειαr κατ� την εργασ�α των εγκ�ων, λεχ�νων
και γαλουχουσ�ν εργαζοµ�νων (δ�κατη ειδικ� οδηγ�α
κατ� την �ννοια του �ρθρου 16 παρ�γραφοr 1 τηr
οδηγ�αr 89/391/ΕΟΚ (6), συµβ�λλει επ�σηr στην πρα-
κτικ� εφαρµογ� τηr αρχ�r τηr �σηr µεταχε�ρισηr
ανδρ�ν και γυναικ�ν· �τι η εν λ�γω οδηγ�α δεν πρ�-
πει να θ�γει τιr προαναφερθε�σεr οδηγ�εr �σον αφορ�
την �ση µεταχε�ριση και �τι θα πρ�πει, εποµ�νωr, οι
εργαζ�µενεr γυνα�κεr τιr οπο�εr αφορ� η εν λ�γω οδη-
γ�α να επωφελο�νται, υπ� τιr �διεr συνθ�κεr, απ� την
προσαρµογ� των καν�νων για το β�ροr τηr αποδε�-
ξεωr·

(1) ΕΕ C 332 τηr 7. 11. 1996, σ. 11 και
ΕΕ C 185 τηr 18. 6. 1997, σ. 21.

(2) ΕΕ C 133 τηr 28. 4. 1997, σ. 34.
(3) Γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου τηr 10ηr Απριλ�ου 1997

(ΕΕ C 132 τηr 28. 4. 1997, σ. 215), κοιν� θ�ση του Συµβουλ�ου
τηr 24ηr Ιουλ�ου 1997 (ΕΕ C 307 τηr 8. 10. 1997, σ. 6), και
απ�φαση του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου τηr 6ηr Νοεµβρ�ου
1997 (ΕΕ C 358 τηr 24. 11. 1997).

(4) ΕΕ L 45 τηr 19. 2. 1975, σ. 19.
(5) ΕΕ L 39 τηr 14. 2. 1976, σ. 40.
(6) ΕΕ L 348 τηr 28. 11. 1992, σ. 1.
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(10) �τι η οδηγ�α 96/34/ΕΚ του Συµβουλ�ου, τηr 3ηr Ιου-
λ�ου 1996, σχετικ� µε τη συµφων�α-πλα�σιο για τη
γονικ� �δεια που συν�φθη απ� την UNICE, την
CEEP και την ΕΣΣ (1) βασ�ζεται επ�σηr στην αρχ� τηr
�σηr µεταχε�ρισηr ανδρ�ν και γυναικ�ν·

(11) �τι οι αναφορ�r στη «δικαστικ� οδ�» και στο
«δικαστ�ριο» καλ�πτουν µηχανισµο�r µε τουr οπο�ουr
οι διαφορ�r µπορο�ν να υποβληθο�ν προr εξ�ταση και
λ�ψη απ�φασηr σε ανεξ�ρτητα �ργανα τα οπο�α µπο-
ρο�ν να λ�βουν αποφ�σειr δεσµευτικ�r για τα µ�ρη
αυτ�ν των διαφορ�ν·

(12) �τι ο �ροr «εξ�δικεr διαδικασ�εr» αναφ�ρεται ιδ�ωr
σε διαδικασ�εr �πωr η συνδιαλλαγ� και η διαµεσο-
λ�βηση·

(13) �τι η εκτ�µηση των γεγον�των απ� τα οπο�α τεκµα�ρε-
ται η �παρξη �µεσηr � �µµεσηr δι�κρισηr υπ�γεται
στην αρµοδι�τητα των εθνικ�ν δικαστικ�ν � �λλων
αρµοδ�ων φορ�ων σ�µφωνα µε το εθνικ� δ�καιο �/και
την εθνικ� πρακτικ�·

(14) �τι τα κρ�τη µ�λη δ�νανται, σε κ�θε στ�διο τηr διαδι-
κασ�αr, να θεσπ�ζουν αποδεικτικο�r καν�νεr ευνοϊκ�-
τερουr για τον εν�γοντα·

(15) �τι ε�ναι αναγκα�ο να ληφθο�ν υπ�ψη οι ιδιαιτερ�τη-
τεr των νοµικ�ν συστηµ�των ορισµ�νων κρατ�ν
µελ�ν, µεταξ� �λλων, �ταν τεκµα�ρεται δι�κριση εφ�-
σον ο εναγ�µενοr δεν κατορθ�νει να αποδε�ξει στο
∆ικαστ�ριο � σε �λλη αρµ�δια αρχ� �τι δεν υπ�ρξε
παραβ�αση τηr αρχ�r τηr �σηr µεταχε�ρισηr·

(16) �τι τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να µην εφαρµ�ζουν τουr
καν�νεr σχετικ� µε το β�ροr τηr απ�δειξηr στιr διαδι-
κασ�εr �που εναπ�κειται στο δικαστ�ριο � �λλο αρµ�-
διο φορ�α να ερευν�σει τα πραγµατικ� περιστατικ�
τηr υπ�θεσηr· �τι οι εν λ�γω διαδικασ�εr ε�ναι αυτ�r
κατ� τιr οπο�εr ο εν�γων απαλλ�σσεται απ� την
υποχρ�ωση τηr απ�δειξηr των περιστατικ�ν των
οπο�ων η �ρευνα εναπ�κειται στο δικαστ�ριο � �λλο
αρµ�διο φορ�α·

(17) �τι οι εν�γοντεr θα µπορο�σαν να στερηθο�ν κ�θε
αποτελεσµατικ� µ�σο για την τ�ρηση τηr αρχ�r τηr
�σηr µεταχε�ρισηr εν�πιον του εθνικο� δικαστηρ�ου,
αν η προσκ�µιση αποδε�ξεωr µιαr εµφανο�r δι�κρισηr
δεν ε�χε ωr αποτ�λεσµα να επιβληθε� στον εναγ�µενο
να αποδε�ξει �τι η τακτικ� του δεν εισ�γει, στην
πραγµατικ�τητα, διακρ�σειr·

(18) �τι το ∆ικαστ�ριο των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των
�κρινε κατ� συν�πεια �τι επιβ�λλεται η προσαρµογ�
των καν�νων σχετικ� µε το β�ροr τηr απ�δειξηr �ταν
τεκµα�ρεται δι�κριση και �τι, στιr περιπτ�σειr κατ�
τιr οπο�εr επαληθε�εται αυτ� η κατ�σταση, η πραγµα-
τικ� εφαρµογ� τηr αρχ�r τηr �σηr µεταχε�ρισηr απαι-

τε� να µετατ�θεται το β�ροr τηr απ�δειξηr στον εναγ�-
µενο·

(19) �τι η απ�δειξη τηr δι�κρισηr ε�ναι ακ�µη πιο δ�σκολη
�ταν η δι�κριση ε�ναι �µµεση· �τι ε�ναι εποµ�νωr
σηµαντικ� να ορισθε� η �µµεση δι�κριση·

(20) �τι, ο στ�χοr τηr κατ�λληληr ρ�θµισηr του β�ρουr
τηr απ�δειξηr δεν �χει υλοποιηθε� επαρκ�r σε �λα τα
κρ�τη µ�λη και �τι επιβ�λλεται, σ�µφωνα µε την αρχ�
τηr επικουρικ�τηταr που διατυπ�νεται στο �ρθρο 3 Β
τηr συνθ�κηr και την αρχ� τηr αναλογικ�τηταr, να
επιτευχθε� σε κοινοτικ� επ�πεδο· �τι η παρο�σα οδη-
γ�α περιορ�ζεται στο ελ�χιστα απαιτο�µενο και δεν
υπερβα�νει το απαρα�τητο για την επ�τευξη του εν
λ�γω σκοπο�,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

�ρθρο 1

Στ�χοr

Στ�χοr τηr παρο�σαr οδηγ�αr ε�ναι να εξασφαλ�σει �τι
καθ�στανται αποτελεσµατικ�τερα τα µ�τρα που λαµβ�νο-
νται απ� τα κρ�τη µ�λη, κατ’ εφαρµογ� τηr αρχ�r τηr �σηr
µεταχε�ρισηr, τα οπο�α επιτρ�πουν σε κ�θε �τοµο που κρ�-
νει �τι θ�γεται απ� τη µη εφαρµογ� υπ�ρ αυτο� τηr αρχ�r
τηr �σηr µεταχε�ρισηr να διεκδικε� τα δικαι�µατ� του δι�
τηr δικαστικ�r οδο� �στερα, ενδεχοµ�νωr, απ� την προ-
σφυγ� σε �λλεr αρµ�διεr αρχ�r.

�ρθρο 2

Ορισµο�

1. Για τουr σκοπο�r τηr παρο�σαr οδηγ�αr, νοε�ται ωr
αρχ� τηr �σηr µεταχε�ρισηr η απουσ�α κ�θε δι�κρισηr
λ�γω φ�λου, ε�τε �µεσα ε�τε �µµεσα.

2. Για τουr σκοπο�r τηr αρχ�r τηr �σηr µεταχε�ρισηr που
αναφ�ρεται στην παρ�γραφο 1, �µµεση δι�κριση υφ�σταται
�ταν µια δι�ταξη, �να κριτ�ριο, � µια πρακτικ� εκ πρ�τηr
�ψεωr ουδ�τερη/ο θ�γει �να σηµαντικ� υψηλ�τερο ποσοστ�
ατ�µων εν�r φ�λου, εκτ�r ε�ν αυτ� η δι�ταξη, το κριτ�ριο
� η πρακτικ� ε�ναι κατ�λληλη/ο και αναγκα�α/ο και µπο-
ρε� να δικαιολογηθε� απ� αντικειµενικο�r παρ�γοντεr
�σχετουr προr το φ�λο.

�ρθρο 3

Πεδ�ο εφαρµογ�r

1. Η παρο�σα οδηγ�α εφαρµ�ζεται:

α) στιr περιπτ�σειr που καλ�πτονται απ� το �ρθρο 119
τηr συνθ�κηr και απ� τιr οδηγ�εr 75/117/ΕΟΚ, 76/207/
ΕΟΚ και, στο βαθµ� που υπ�ρχει διακριτικ� µεταχε�-
ριση λ�γω του φ�λου, 92/85/ΕΟΚ και 96/34/ΕΚ·(1) ΕΕ L 145 τηr 19. 6. 1996, σ. 4.
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β) σε κ�θε αστικ� � διοικητικ� διαδικασ�α που αφορ� το
δηµ�σιο � τον ιδιωτικ� τοµ�α και προβλ�πει µ�σα απο-
κατ�στασηr β�σει του εθνικο� δικα�ου κατ’ εφαρµογ�
των διατ�ξεων που αναφ�ρονται στο σηµε�ο α), εξαιρου-
µ�νων των εξωδ�κων εκουσ�ων διαδικασι�ν � των διαδι-
κασι�ν που προβλ�πονται απ� το εθνικ� δ�καιο.

2. Η παρο�σα οδηγ�α δεν εφαρµ�ζεται στιr ποινικ�r δια-
δικασ�εr, εκτ�r ε�ν τα κρ�τη µ�λη ορ�ζουν διαφορετικ�.

�ρθρο 4

Β�ροr τηr απ�δειξηr

1. Τα κρ�τη µ�λη, σ�µφωνα µε τα εθνικ� δικαστικ� τουr
συστ�µατα, λαµβ�νουν τα αναγκα�α µ�τρα �στε, �ταν �να
πρ�σωπο κρ�νει �τι θ�γεται απ� τη µη τ�ρηση τηr αρχ�r
τηr �σηr µεταχε�ρισηr και παρουσι�ζει, εν�πιον δικαστη-
ρ�ου � �λληr αρµ�διαr αρχ�r, πραγµατικ� περιστατικ� απ�
τα οπο�α τεκµα�ρεται η �παρξη �µεσηr � �µµεσηr δι�-
κρισηr, να επιβ�λλεται στον εναγ�µενο να αποδε�ξει �τι
δεν υπ�ρξε παραβ�αση τηr αρχ�r τηr �σηr µεταχε�ρισηr.

2. Η παρο�σα οδηγ�α δεν κωλ�ει τα κρ�τη µ�λη να
θεσπ�ζουν αποδεκτικο�r καν�νεr ευνοϊκ�τερουr για τον
εν�γοντα.

3. Τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να µην εφαρµ�ζουν την
παρ�γραφο 1 σε διαδικασ�εr κατ� τιr οπο�εr εναπ�κειται
στο δικαστ�ριο � σε �λλη αρµ�δια αρχ� να αποδε�ξει τα
πραγµατικ� περιστατικ� τηr υπ�θεσηr.

�ρθρο 5

Ενηµ�ρωση

Τα κρ�τη µ�λη µεριµνο�ν �στε τα µ�τρα που λαµβ�νονται
κατ’ εφαρµογ� τηr παρο�σαr οδηγ�αr, καθ�r και οι διατ�-
ξειr που �δη ισχ�ουν σχετικ� µε το συγκεκριµ�νο θ�µα, να
γνωστοποιο�νται σε �λουr τουr ενδιαφεροµ�νουr υπ�
οιαδ�ποτε πρ�σφορη µορφ�.

�ρθρο 6

Κατοχ�ρωση του επιπ�δου προστασ�αr

Η εφαρµογ� τηr παρο�σαr οδηγ�αr δεν αποτελε� σε καµ�α
περ�πτωση επαρκ� λ�γο γαι τη µε�ωση του γενικο� επιπ�-
δου προστασ�αr των εργαζοµ�νων στουr τοµε�r που καλ�-
πτονται απ� αυτ�ν, µε την επιφ�λαξη του δικαι�µατοr των
κρατ�ν µελ�ν να θεσπ�ζουν, αν�λογα µε την εξ�λιξη τηr
κατ�στασηr, νοµοθετικ�r, κανονιστικ�r � διοικητικ�r δια-
τ�ξειr διαφορετικ�r απ� αυτ�r που υφ�στανται κατ� τη
στιγµ� τηr κοινοπο�ησηr τηr παρο�σαr οδηγ�αr, εφ�σον
πληρο�νται οι ελ�χιστεr προϋποθ�σειr που προβλ�πονται
στην παρο�σα οδηγ�α.

�ρθρο 7

Εφαρµογ�

Τα κρ�τη µ�λη θεσπ�ζουν τιr νοµοθετικ�r, κανονιστικ�r και
διοικητικ�r διατ�ξειr που απαιτο�νται για τη συµµ�ρφωσ�
τουr προr την παρο�σα οδηγ�α το αργ�τερο την 1η Ιανουα-
ρ�ου 2001. Ενηµερ�νουν αµ�σωr την Επιτροπ� σχετικ�.

Οι διατ�ξειr αυτ�r, �ταν θεσπ�ζονται απ� τα κρ�τη µ�λη,
αναφ�ρονται στην παρο�σα οδηγ�α � συνοδε�ονται απ�
την αναφορ� αυτ� κατ� την επ�σηµη δηµοσ�ευσ� τουr. Οι
λεπτοµερε�r διατ�ξειr τηr αναφορ�r αυτ�r εκδ�δονται απ�
τα κρ�τη µ�λη.

Τα κρ�τη µ�λη διαβιβ�ζουν στην Επιτροπ�, το αργ�τερο
δ�ο �τη µετ� την �ναρξη εφαρµογ�r τηr παρο�σαr οδηγ�αr,
�λα τα χρ�σιµα δεδοµ�να που θα τηr επιτρ�ψουν να
καταρτ�σει �κθεση προr το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο και το
Συµβο�λιο σχετικ� µε την εφαρµογ� τηr παρο�σαr οδηγ�αr.

�ρθρο 8

Η παρο�σα οδηγ�α απευθ�νεται στα κρ�τη µ�λη.

Βρυξ�λλεr, 15 ∆εκεµβρ�ου 1997.

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

J.-C. JUNCKER


