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Ο∆ΗΓΙΑ 97/80/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 15ηr ∆εκεµβρου 1997
σχετικ µε το βροr αποδεξεωr σε περιπτσειr διακριτικr µεταχερισηr λγω φλου
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συµφωνα για την κοινωνικ πολιτικ, που εναι προσαρτηµνη απ πρωτκολλο (αριθ. 14) σχετικ µε την
κοινωνικ πολιτικ, το οποο προσαρτται στη συνθκη
για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, και ιδωr το
ρθρο 2 παργραφοr 2,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 189 Γ τηr συνθκηr (3),

ρουr σχετικ µε το περιεχµενο τηr µελετµενηr πρτασηr σµφωνα µε το ρθρο 3 παργραφοr 3 τηr εν
λγω συµφωναr· τι αυτο διαββασαν στην Επιτροπ
τη γνµη τουr·

(6) τι, στερα απ αυτν το δετερο γρο διαβολευσηr,
οι κοινωνικο εταροι δεν πληροφρησαν την Επιτροπ για την πρθεσ τουr να κινσουν τη διαδικασα που θα µποροσε να καταλξει στη σναψη
συµφωναr, πωr προβλπεται στο ρθρο 4 τηr εν
λγω συµφωναr·

Εκτιµνταr:
(1) τι, βσει του πρωτοκλλου σχετικ µε την κοινωνικ
πολιτικ που προσαρτται στη συνθκη, τα κρτη
µλη, πλην του Ηνωµνου Βασιλεου τηr Μεγληr
Βρεταναr και τηr Βορεου Ιρλανδαr, στο εξr αποκαλοµενα «κρτη µλη», επιθυµνταr να εφαρµσουν
τον Κοινωνικ Χρτη του 1989, συνψαν συµφωνα
για την κοινωνικ πολιτικ·
(2) τι ο Κοινοτικr Χρτηr των θεµελιωδν κοινωνικν
δικαιωµτων των εργαζοµνων αναγνωρζει τη σηµασα τηr καταπολµησηr των διακρσεων σε λεr τιr
µορφr τουr, ειδικτερα εκενων που βασζονται στο
φλο, το χρµα, τη φυλ, τα φρονµατα και τιr
πεποιθσειr·
(3) τι το σηµεο 16 του Κοινοτικο Χρτη των θεµελιωδν κοινωνικν δικαιωµτων των εργαζοµνων
σχετικ µε την ση µεταχεριση ανδρν και γυναικν
προβλπει, µεταξ λλων, τι «πρπει, να ενταθον οι
ενργειεr που εξασφαλζουν την ση µεταχεριση
ανδρν και γυναικν, σε θµατα ιδωr πρσβασηr
στην εργασα, αµοιβr, συνθηκν εργασαr, κοινωνικr προστασαr, παιδεαr, επαγγελµατικr εκπαδευσηr και σταδιοδροµαr»·
(4) τι η Επιτροπ, σµφωνα µε το ρθρο 3 παργραφοr
2 τηr συµφωναr για την κοινωνικ πολιτικ, διαβουλετηκε µε τουr κοινωνικοr εταρουr σε κοινοτικ
εππεδο σχετικ µε τουr ενδεχµενουr προσανατολισµοr µιαr κοινοτικr δρσηr σον αφορ το βροr
τηr αποδεξεωr σε περιπτσειr διακρσεων λγω
φλου·
(5) τι η Επιτροπ, κρνονταr, πειτα απ τη διαβολευση
αυτ, τι πρπει να αναληφθε κοινοτικ δρση, διαβουλετηκε εκ νου µε τουr εν λγω κοινωνικοr ετα(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) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 10ηr Απριλου 1997
(ΕΕ C 132 τηr 28. 4. 1997, σ. 215), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 24ηr Ιουλου 1997 (ΕΕ C 307 τηr 8. 10. 1997, σ. 6), και
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 6ηr Νοεµβρου
1997 (ΕΕ C 358 τηr 24. 11. 1997).

(7) τι, σµφωνα µε το ρθρο 1 τηr εν λγω συµφωναr, η
Κοιντητα και τα κρτη µλη χουν ωr στχο, µεταξ
λλων, τη βελτωση των συνθηκν διαβωσηr και
εργασαr και τι η πραγµατικ εφαρµογ τηr αρχr
τηr σηr µεταχερισηr ανδρν και γυναικν συµβλλει
στην υλοποηση αυτο του στχου·

(8) τι η αρχ τηr σηr µεταχερισηr διατυπθηκε στο
ρθρο 119 τηr συνθκηr και στην οδηγα 75/117/ΕΟΚ
του Συµβουλου, τηr 10ηr Vεβρουαρου 1975, περ προσεγγσεωr των νοµοθεσιν των κρατν µελν που
αφορον την εφαρµογ τηr αρχr τηr ιστητοr των
αµοιβν
µεταξ
εργαζοµνων
ανδρν
και
γυναικν (4), καθr και στην οδηγα 76/207/ΕΟΚ του
Συµβουλου, τηr 9ηr Vεβρουαρου 1976, περ τηr εφαρµογr τηr αρχr τηr σηr µεταχειρσεωr ανδρν και
γυναικν, σον αφορ την πρσβαση σε απασχληση,
την επαγγελµατικ εκπαδευση και προθηση και τιr
συνθκεr εργασαr (5)·

(9) τι η οδηγα 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 19ηr
Οκτωβρου 1992, σχετικ µε την εφαρµογ µτρων
που αποβλπουν στη βελτωση τηr υγεαr και τηr
ασφλειαr κατ την εργασα των εγκων, λεχνων
και γαλουχουσν εργαζοµνων (δκατη ειδικ οδηγα
κατ την ννοια του ρθρου 16 παργραφοr 1 τηr
οδηγαr 89/391/ΕΟΚ (6), συµβλλει επσηr στην πρακτικ εφαρµογ τηr αρχr τηr σηr µεταχερισηr
ανδρν και γυναικν· τι η εν λγω οδηγα δεν πρπει να θγει τιr προαναφερθεσεr οδηγεr σον αφορ
την ση µεταχεριση και τι θα πρπει, εποµνωr, οι
εργαζµενεr γυνακεr τιr οποεr αφορ η εν λγω οδηγα να επωφελονται, υπ τιr διεr συνθκεr, απ την
προσαρµογ των καννων για το βροr τηr αποδεξεωr·
(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 οδηγα 96/34/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 3ηr Ιουλου 1996, σχετικ µε τη συµφωνα-πλασιο για τη
γονικ δεια που συνφθη απ την UNICE, την
CEEP και την ΕΣΣ (1) βασζεται επσηr στην αρχ τηr
σηr µεταχερισηr ανδρν και γυναικν·
(11) τι οι αναφορr στη «δικαστικ οδ» και στο
«δικαστριο» καλπτουν µηχανισµοr µε τουr οποουr
οι διαφορr µπορον να υποβληθον προr εξταση και
λψη απφασηr σε ανεξρτητα ργανα τα οποα µπορον να λβουν αποφσειr δεσµευτικr για τα µρη
αυτν των διαφορν·
(12) τι ο ροr «εξδικεr διαδικασεr» αναφρεται ιδωr
σε διαδικασεr πωr η συνδιαλλαγ και η διαµεσολβηση·
(13) τι η εκτµηση των γεγοντων απ τα οποα τεκµαρεται η παρξη µεσηr  µµεσηr δικρισηr υπγεται
στην αρµοδιτητα των εθνικν δικαστικν  λλων
αρµοδων φορων σµφωνα µε το εθνικ δκαιο /και
την εθνικ πρακτικ·
(14) τι τα κρτη µλη δνανται, σε κθε στδιο τηr διαδικασαr, να θεσπζουν αποδεικτικοr καννεr ευνοϊκτερουr για τον ενγοντα·
(15) τι εναι αναγκαο να ληφθον υπψη οι ιδιαιτερτητεr των νοµικν συστηµτων ορισµνων κρατν
µελν, µεταξ λλων, ταν τεκµαρεται δικριση εφσον ο εναγµενοr δεν κατορθνει να αποδεξει στο
∆ικαστριο  σε λλη αρµδια αρχ τι δεν υπρξε
παραβαση τηr αρχr τηr σηr µεταχερισηr·
(16) τι τα κρτη µλη µπορον να µην εφαρµζουν τουr
καννεr σχετικ µε το βροr τηr απδειξηr στιr διαδικασεr που εναπκειται στο δικαστριο  λλο αρµδιο φορα να ερευνσει τα πραγµατικ περιστατικ
τηr υπθεσηr· τι οι εν λγω διαδικασεr εναι αυτr
κατ τιr οποεr ο ενγων απαλλσσεται απ την
υποχρωση τηr απδειξηr των περιστατικν των
οποων η ρευνα εναπκειται στο δικαστριο  λλο
αρµδιο φορα·
(17) τι οι ενγοντεr θα µποροσαν να στερηθον κθε
αποτελεσµατικ µσο για την τρηση τηr αρχr τηr
σηr µεταχερισηr ενπιον του εθνικο δικαστηρου,
αν η προσκµιση αποδεξεωr µιαr εµφανοr δικρισηr
δεν εχε ωr αποτλεσµα να επιβληθε στον εναγµενο
να αποδεξει τι η τακτικ του δεν εισγει, στην
πραγµατικτητα, διακρσειr·
(18) τι το ∆ικαστριο των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
κρινε κατ συνπεια τι επιβλλεται η προσαρµογ
των καννων σχετικ µε το βροr τηr απδειξηr ταν
τεκµαρεται δικριση και τι, στιr περιπτσειr κατ
τιr οποεr επαληθεεται αυτ η κατσταση, η πραγµατικ εφαρµογ τηr αρχr τηr σηr µεταχερισηr απαι(1) ΕΕ L 145 τηr 19. 6. 1996, σ. 4.
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τε να µετατθεται το βροr τηr απδειξηr στον εναγµενο·
(19) τι η απδειξη τηr δικρισηr εναι ακµη πιο δσκολη
ταν η δικριση εναι µµεση· τι εναι εποµνωr
σηµαντικ να ορισθε η µµεση δικριση·
(20) τι, ο στχοr τηr κατλληληr ρθµισηr του βρουr
τηr απδειξηr δεν χει υλοποιηθε επαρκr σε λα τα
κρτη µλη και τι επιβλλεται, σµφωνα µε την αρχ
τηr επικουρικτηταr που διατυπνεται στο ρθρο 3 Β
τηr συνθκηr και την αρχ τηr αναλογικτηταr, να
επιτευχθε σε κοινοτικ εππεδο· τι η παροσα οδηγα περιορζεται στο ελχιστα απαιτοµενο και δεν
υπερβανει το απαρατητο για την επτευξη του εν
λγω σκοπο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Στχοr
Στχοr τηr παροσαr οδηγαr εναι να εξασφαλσει τι
καθστανται αποτελεσµατικτερα τα µτρα που λαµβνονται απ τα κρτη µλη, κατ’ εφαρµογ τηr αρχr τηr σηr
µεταχερισηr, τα οποα επιτρπουν σε κθε τοµο που κρνει τι θγεται απ τη µη εφαρµογ υπρ αυτο τηr αρχr
τηr σηr µεταχερισηr να διεκδικε τα δικαιµατ του δι
τηr δικαστικr οδο στερα, ενδεχοµνωr, απ την προσφυγ σε λλεr αρµδιεr αρχr.
ρθρο 2
Ορισµο
1. Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, νοεται ωr
αρχ τηr σηr µεταχερισηr η απουσα κθε δικρισηr
λγω φλου, ετε µεσα ετε µµεσα.
2. Για τουr σκοποr τηr αρχr τηr σηr µεταχερισηr που
αναφρεται στην παργραφο 1, µµεση δικριση υφσταται
ταν µια διταξη, να κριτριο,  µια πρακτικ εκ πρτηr
ψεωr ουδτερη/ο θγει να σηµαντικ υψηλτερο ποσοστ
ατµων ενr φλου, εκτr εν αυτ η διταξη, το κριτριο
 η πρακτικ εναι κατλληλη/ο και αναγκαα/ο και µπορε να δικαιολογηθε απ αντικειµενικοr παργοντεr
σχετουr προr το φλο.
ρθρο 3
Πεδο εφαρµογr
1.

Η παροσα οδηγα εφαρµζεται:

α) στιr περιπτσειr που καλπτονται απ το ρθρο 119
τηr συνθκηr και απ τιr οδηγεr 75/117/ΕΟΚ, 76/207/
ΕΟΚ και, στο βαθµ που υπρχει διακριτικ µεταχεριση λγω του φλου, 92/85/ΕΟΚ και 96/34/ΕΚ·
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β) σε κθε αστικ  διοικητικ διαδικασα που αφορ το
δηµσιο  τον ιδιωτικ τοµα και προβλπει µσα αποκατστασηr βσει του εθνικο δικαου κατ’ εφαρµογ
των διατξεων που αναφρονται στο σηµεο α), εξαιρουµνων των εξωδκων εκουσων διαδικασιν  των διαδικασιν που προβλπονται απ το εθνικ δκαιο.
2. Η παροσα οδηγα δεν εφαρµζεται στιr ποινικr διαδικασεr, εκτr εν τα κρτη µλη ορζουν διαφορετικ.
ρθρο 4
Βροr τηr απδειξηr
1. Τα κρτη µλη, σµφωνα µε τα εθνικ δικαστικ τουr
συστµατα, λαµβνουν τα αναγκαα µτρα στε, ταν να
πρσωπο κρνει τι θγεται απ τη µη τρηση τηr αρχr
τηr σηr µεταχερισηr και παρουσιζει, ενπιον δικαστηρου  λληr αρµδιαr αρχr, πραγµατικ περιστατικ απ
τα οποα τεκµαρεται η παρξη µεσηr  µµεσηr δικρισηr, να επιβλλεται στον εναγµενο να αποδεξει τι
δεν υπρξε παραβαση τηr αρχr τηr σηr µεταχερισηr.
2. Η παροσα οδηγα δεν κωλει τα κρτη µλη να
θεσπζουν αποδεκτικοr καννεr ευνοϊκτερουr για τον
ενγοντα.
3. Τα κρτη µλη µπορον να µην εφαρµζουν την
παργραφο 1 σε διαδικασεr κατ τιr οποεr εναπκειται
στο δικαστριο  σε λλη αρµδια αρχ να αποδεξει τα
πραγµατικ περιστατικ τηr υπθεσηr.
ρθρο 5
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ρθρο 6

Κατοχρωση του επιπδου προστασαr
Η εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr δεν αποτελε σε καµα
περπτωση επαρκ λγο γαι τη µεωση του γενικο επιπδου προστασαr των εργαζοµνων στουr τοµεr που καλπτονται απ αυτν, µε την επιφλαξη του δικαιµατοr των
κρατν µελν να θεσπζουν, ανλογα µε την εξλιξη τηr
κατστασηr, νοµοθετικr, κανονιστικr  διοικητικr διατξειr διαφορετικr απ αυτr που υφστανται κατ τη
στιγµ τηr κοινοποησηr τηr παροσαr οδηγαr, εφσον
πληρονται οι ελχιστεr προϋποθσειr που προβλπονται
στην παροσα οδηγα.
ρθρο 7
Εφαρµογ
Τα κρτη µλη θεσπζουν τιr νοµοθετικr, κανονιστικr και
διοικητικr διατξειr που απαιτονται για τη συµµρφωσ
τουr προr την παροσα οδηγα το αργτερο την 1η Ιανουαρου 2001. Ενηµερνουν αµσωr την Επιτροπ σχετικ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ
την αναφορ αυτ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµερεr διατξειr τηr αναφορr αυτr εκδδονται απ
τα κρτη µλη.
Τα κρτη µλη διαβιβζουν στην Επιτροπ, το αργτερο
δο τη µετ την ναρξη εφαρµογr τηr παροσαr οδηγαr,
λα τα χρσιµα δεδοµνα που θα τηr επιτρψουν να
καταρτσει κθεση προr το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το
Συµβολιο σχετικ µε την εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr.
ρθρο 8
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.

Ενηµρωση
Τα κρτη µλη µεριµνον στε τα µτρα που λαµβνονται
κατ’ εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr, καθr και οι διατξειr που δη ισχουν σχετικ µε το συγκεκριµνο θµα, να
γνωστοποιονται σε λουr τουr ενδιαφεροµνουr υπ
οιαδποτε πρσφορη µορφ.

Βρυξλλεr, 15 ∆εκεµβρου 1997.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
J.-C. JUNCKER

