ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 2000/78//ЕЗ
од 27 ноември 2000 година
за воспоставување на општа рамка за еднаков третман во вработувањето и
занимањето
СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,
имајќи го предвид Договорот за основање на Европската заедница, а особено
член 13 од истиот,
имајќи го предвид предлогот на Комисијата1,
имајќи го предвид мислењето на Европскиот парламент2,
имајќи го предвид мислењето на Економско-социјалниот комитет3,
имајќи го предвид мислењето на Комитетот на регионите4,
со оглед на тоа што:
(1) Во согласност со член 6 од Договорот на Европската унија, Европската унија
е основана на принципите на слобода, демократија, почитување на човековите
права и основните слободи и владеењето на правото, принципи кои се општи за
сите земји-членки и ги почитува основните права кои се гарантирани со
Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи и
со оглед на тоа што тие резултираат од уставните традиции кои се општи за
земјите-членки, како основни принципи на правото на Заедницата.
(2) Принципот за еднаков третман помеѓу жените и мажите е воспоставен од
важен орган на правото на Заедницата, особено во Директива 76/207/EEЗ на
Советот од 9 февруари 1976 година за спроведување на принципот на еднаков
третман на мажите и жените во однос на пристапот до вработување,
професионална обука и унапредување и работни услови5.
(3) Во спроведувањето на принципот за еднаков третман, Заедницата треба, во
согласност со член 3(2) од Договорот за ЕЗ, да настојува да ги отстрани
нееднаквостите и да промовира еднаквост помеѓу мажите и жените, особено со
оглед на фактот што жените се често жртви на различни форми на
дискриминација.
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(4) Правото на еднаквост пред законот и заштита од дискриминација за сите
луѓе претставува универзално право, признаено со Универзалната декларација
за човекови права, Конвенцијата на Обединетите нации за отстранување на сите
форми на дискриминација на жените, пактовите на Обединетите нации за
граѓански и политички права и за економски, социјални и културни права и со
Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи,
потпишана од сите земји-членки. Конвенцијата Бр. 111 на Меѓународната
организација за труд (ИЛО) забранува дискриминација во областа на
вработувањето и занимањето.
(5) Значајно е да се почитуваат таквите основни права и слободи. Оваа
Директива не ја засега слободата на здружување, вклучувајќи го правото за
формирање на сојузи со други и приклучување кон сојузи заради бранење на
своите интереси.
(6) Повелбата на Заедницата за основните социјални права на работниците ја
признава важноста за борба против сите форми на дискриминација, вклучувајќи
ја потребата за преземање соодветни дејствија за општествена и економска
интеграција на постарите лица и лицата со посебни потреби.
(7) Во своите цели Договорот за ЕЗ го вклучува и промовирањето на
координацијата помеѓу политиките за вработување на земјите-членки. За таа
цел, во Договорот за ЕЗ беше вклучено ново поглавје за вработување како
начин за развивање на координирана европска стратегија за вработување заради
промовирање на способна, обучена и прилагодлива работна сила.
(8)Упатствата за вработување за 2000 година, договорени од страна на
Европскиот совет во Хелсинки на 10 и 11 декември 1999 година, ја истакнуваат
потребата за поттикнување на пазар на труд погоден за социјална интеграција,
преку формулирање на последователен пакет на политики за борба против
дискриминацијата на групите, како што се лицата со посебни потреби. Тие, исто
така, ја нагласуваат потребата да се посвети посебно внимание на поддршката
на постарите работници, со цел да се зголеми нивното учество во работната
сила.
(9) Вработувањето и професијата се клучните елементи во гарантирањето
еднакви можности за сите и значително придонесуваат за целосното учество на
граѓаните во економскиот, културниот и општествениот живот и во
остварувањето на нивниот потенцијал.
(10) На 29 јуни 2000 година Советот ја донесе Директивата 2000/43/EЗ1 за
спроведување на принципот за еднаков третман на луѓето без разлика на
нивната раса или етничко потекло. Оваа Директива веќе обезбедува заштита од
таквата дискриминација во областа на вработувањето и професијата.
(11) Дискриминацијата која се темели на религија или верување, физички или
психички недостаток, возраста или сексуалната ориентација, може да го намали
постигнувањето на целите од Договорот за ЕЗ, особено постигнувањето на
1

OJ L 180, 19.7.2000 год., стр. 22.

високо ниво на вработување и социјална заштита, подигнување на животниот
стандард и квалитетот на животот, економското и општественото единство и
солидарност и слободното движење на лица.
(12) За таа цел, во Заедницата се забранува било каква дискриминација која се
темели на религија или верување, физички или психички недостаток, возраст
или сексуална ориентација во однос на областите, опфатени со оваа Директива.
Оваа забрана на дискриминација, исто така, се однесува на државјани на трети
земји, но не ги опфаќа разликите во третманот врз основа на националноста и
не е во спротивност со одредбите кои се однесуваат на влез и престој на
државјани на трети земји и нивниот пристап до вработувањето и занимањето.
(13) Оваа Директива не се однесува на проектите за социјално осигурување и
социјална заштита, придобивките од кои не се сметаат за приход во значењето
што му е дадено на тој поим заради применување на член 141 од Договорот за
ЕЗ, ниту за било каков вид на плаќање од страна на државата заради
обезбедување на пристап до вработувањето или задржувањето на работата.
(14) Оваа Директива не е во спротивност со националните одредби за
утврдување на возраст за стекнување на право на пензија.
(15) Ценењето на фактите од кои може да се заклучи дека постоела директна
или индиректна дискриминација е прашање за националните судски органи или
други надлежни органи, во согласност со правилата на националното
законодавство или пракса. Таквите правила особено можат да предвидат
утврдување на индиректната дискриминација на било каков начин, вклучувајќи
и врз основа на статистички докази.
(16) Обезбедувањето мерки за задоволување на потребите на лицата со посебни
потреби на работните места игра значајна улога во борбата против
дискриминацијата врз основа на физички или психички недостатоци.
(17) Оваа Директива не бара вработување, унапредување, задржување на работа
или обука на поединци кои не се соодветни, способни и спремни да ги
извршуваат основните функции за предметното работно место или да поминат
соодветна обука, без прекршување на обврската за обезбедување на соодветно
место за лицата со посебни потреби.
(18) Оваа Директива особено не бара вооружените сили и полицијата, затворот
и службите за итни интервенции да вработуваат и задржуваат на работа лица
кои го немаат соодветниот капацитет да ги извршуваат сите функции кои од нив
може да биде побарано да ги извршуваат, во однос на легитимната цел за
задржување на оперативниот капацитет на тие служби.
(19) Покрај тоа, со цел земјите-членки да продолжат да ја заштитуваат
ефективноста во борбата на нивните вооружени сили, тие можат да решат да не
ги применуваат одредбите на оваа Директива во однос на физичките или
психичките недостатоци и возраста на целокупните или на дел од нивните
вооружени сили. Земјите-членки кои ќе направат таков избор, треба да го
дефинираат обемот на тоа отстапување.

(20) Треба да се обезбедат соодветни мерки, односно треба да се обезбедат
ефективни и практични мерки за прилагодување на работното место кон
попреченоста, на пример прилагодување на просториите и опремата, планот за
работното време, распределбата на задачи или обезбедувањето на обука или
средства за интеграција.
(21) Со цел да се определи дали предметните мерки доведуваат до
нерамномерно оптоварување, треба да се води сметка првенствено за
финансиските и другите трошоци кои се потребни, висината на финансиските
средства на организацијата или претпријатието и можноста за јавно
финансирање или било каква друга форма на помош.
(22) Оваа Директива не е во спротивност со националното законодавство за
брачниот статус и придобивките кои зависат од него.
(23) Во многу мал број случаи, може да се оправда разлика во третманот
доколку одредена карактеристика, поврзана со религијата или верувањето,
физички или психички недостаток, возраста или сексуалната ориентација
претставува реално и определувачко професионално барање, кога целта е
легитимна и барањето е пропорционално. Таквите околности треба да се
вклучат во информацијата која земјите-членки и' ја доставуваат на Комисијата.
(24 Европската унија во својата Декларација бр.11 за статусот на црквите и
неконфесионалните организации, која претставува Анекс кон Завршниот акт на
Договорот од Амстердам, јасно призна дека таа го почитува и не го загрозува со
националниот закон статусот на црквите и религиозните здруженија или
заедници во земјите-членки и дека таа на еднаков начин го почитува статусот на
филозофските и неконфесионалните организации. Имајќи го тоа предвид,
земјите-членки можат да поддржат или да утврдат посебни одредби за реални,
легитимни и оправдани професионални барања, кои можат да бидат потребни за
извршување на професионална активност.
(25) Забранувањето на дискриминацијата врз основа на возраста претставува
суштински дел од исполнувањето на целите, утврдени во Упатствата за
вработување и охрабрување на разновидноста во работната сила. Меѓутоа,
разликата во третманот врз основа на возраста може да биде оправдана во
одредени околности и заради тоа се потребни посебни одредби кои можат да се
разликуваат во согласност со ситуацијата во земјите-членки. Заради тоа, од
суштинско значење е да се направи разлика помеѓу разликите во третманот кои
се оправдани, особено со легитимна политика за вработување, пазар на трудот
или целите на стручната обука и дискриминацијата која мора да се забрани.
(26) Забранувањето на дискриминацијата не треба да биде во спротивност со
поддржувањето или донесувањето на мерки кои имаат за цел да ги спречат или
да надоместат за загубите кои ги трпи група на лица со одредена религија или
верување, физички или психички недостаток, возраст или сексуална
ориентација и таквите мерки можат да дозволат организирање на лица со
одредена религија или верување, физички или психички недостаток, возраст
или сексуална ориентација, кога нивната основна цел е промовирање на
посебните потреби на тие лица.

(27) Во својата Препорака 86/379/EEЗ од 24 јули 1986 година за вработување на
лица со посебни потреби во Заедницата 1, Советот утврди рамка на упатства за
утврдување на примери на позитивно делување за поттикнување на
вработувањето и обучувањето на лицата со посебни потреби и во својата
Резолуција од 17 јуни 1999 година за еднакви можности за вработување на лица
со посебни потреби2 ја потврди важноста за посветување на посебно внимание
inter alia на вработувањето, задржувањето, обучувањето и продолженото учење
за лица со посебни потреби.
(28) Оваа Директива утврдува минимални барања, давајќи им на земјитечленки можност за воведување и поддржување на поповолни одредби.
Спроведувањето на оваа Директива не треба да служи за оправдување на било
какво влошување на ситуацијата која веќе постои во одделните земји-членки.
(29) Лицата кои биле предмет на дискриминација врз основа на верувањето,
физичките или психичките недостатоци, возраста или сексуалната ориентација,
треба да имаат соодветни средства за правна заштита. Со цел да обезбедат
поефективно ниво на заштита, здруженијата или правните субјекти треба да
бидат овластени да се ангажираат во постапки, како што определуваат земјитечленки, или во име на жртвата или како поддршка на жртвата, без прекршување
на националните правилници кои се однесуваат на застапување и одбрана пред
судови.
(30) Ефективното спроведување на принципот на еднаквост бара соодветна
судска заштита од прогонување.
(31) Правилата за тежината на докажувањето треба да се прилагодат онаму каде
што има случај на дискриминација prima facie, а со цел принципот на еднаков
третман да се применува ефективно, тежината на докажувањето треба да се
премести на обвинетиот кога се претставуваат доказите за таквата
дискриминација. Меѓутоа, обвинетиот не треба да докажува дека тужителот
застапува одредена религија или мислење, има одреден физички или психички
недостаток, има одредена возраст или одредена сексуална ориентација.
(32) Земјите-членки не треба да ги применуваат правилата за тежина на
докажувањето во постапки во кои судот или надлежниот орган треба да ги
истражат фактите за случајот. Наведените процедури се оние во кои нема
потреба тужителот да ги докажува фактите кои треба да ги истражат судот или
надлежниот орган.
(33) Земјите-членки треба да промовираат дијалог помеѓу социјалните партнери
и со невладините организации во рамките на националната пракса за да им
пристапат на различните форми на дискриминација на работното место и да се
борат со нив.
(34) Потребата за промовирање на мир и помирување помеѓу големите заедници
во Северна Ирска бара вклучување на одредени одредби во оваа Директива.
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(35) Земјите-членки треба да предвидат ефективни, пропорционални и
разубедителни санкции во случаи на прекршување на обврските, преземени со
оваа Директива.
(36) Земјите-членки на социјалните партнери, на нивно заемно барање, можат да
им го доверат спроведувањето на оваа Директива во однос на одредбите кои
спаѓаат во обемот на колективните договори, под услов земјите-членки да ги
преземат сите неопходни чекори за да осигурат дека тие во секое време ги
гарантираат резултатите, наложени со оваа Директива.
(37) Во согласност со принципот на супсидијарност, утврден во член 5 од
Договорот за ЕЗ, целта на оваа Директива, имено создавање на еднакво ниво на
делување во Заедницата
во однос на еднаквост во вработувањето и
професијата, не може доволно да се постигне од страна на земјите-членки и
заради тоа, поради обемот и дејството на предложената активност, може
подобро да се постигне на ниво на Заедницата. Во согласност со принципот на
пропорционалност, како што е утврдено во тој член, оваа Директива не го
надминува она што е потребно за постигнување на таа цел,
ЈА ДОНЕСЕ СЛЕДНАВА ДИРЕКТИВА:
ПОГЛАВЈЕ I
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Цел
Целта на оваа Директива е да утврди општа рамка за борба против
дискриминацијата врз основа на религијата или верувањето, физичките или
психичките недостатоци, возраста или сексуалната ориентација во однос на
вработувањето и професиите, со цел во земјите-членки да се применува
принципот на еднаков третман.
Член 2
Концепт на дискриминација
1. За целите на оваа Директива, "принципот на еднаков третман" означува дека
не треба да има било директна или индиректна дискриминација врз основа на
причините кои се наведени во член 1.
2. За целите на став 1:
(а) директна дискриминација се смета дека се случила кога едно лице се третира
понеповолно во однос на друго, било или би било третирано на таков начин во
слична ситуација, заради било која од причините кои се наведени во член 1;

(б) индиректна дискриминација се смета дека се случила кога една очигледно
неутрална одредба, критериум или практика, би ставила лица од одредена
религија или верување, физички или психички недостаток, возраст или
сексуалната ориентација, во неповолна положба во однос на другите лица,
освен доколку:
(i) таа одредба, критериум или практика се објективно оправдани со легитимна
цел и средствата за постигнување на таа цел се соодветни и неопходни, или
(ii) во однос на лицата со одреден физички или психички недостаток,
работодавачот или било кое лице или организација на кои се однесува оваа
Директива, се обврзани, според националното законодавство, да ги преземат
неопходните мерки, во согласност со принципите содржани во член 5, со цел да
се отстранат неповолностите, предизвикани со таквата одредба, критериум или
практика.
3. Малтретирањето се смета за форма на дискриминација во значењето на став 1
доколку непожелно однесување, поврзано со било која од причините, наведени
во член 1, се случува со цел или ефект да се наруши достоинството на личноста
и за да се создаде застрашувачка, непријатна, понижувачка или насилна
средина. Во тој контекст, концептот на малтретирање може да се дефинира во
согласност со националното законодавство и пракса на земјите-членки.
4. Насоката да се дискриминираат лица врз основа на било која од причините,
наведени во член 1, се смета за дискриминација во значењето на став 1.
5. Оваа Директива не е во спротивност со мерките, утврдени со националното
законодавство кои, во демократско општество, се неопходни за јавната
сигурност, за одржувањето на јавниот мир и спречувањето на криминални
прекршоци, за заштита на здравјето и за заштита на правата и слободите на
другите.
Член 3
Обем
1. Во рамките на овластувањата, пренесени на Заедницата, оваа Директива се
однесува на сите лица од јавниот и приватниот сектор, вклучувајќи ги јавните
органи, во однос на:
(а) условите за достапноста на вработувањето, самовработувањето и
занимањето, вклучувајќи ги критериумите за избор и условите за вработување,
без разлика на гранката на дејност и на сите нивоа на професионалната
хиерархија, вклучувајќи го унапредувањето;
(б) пристапот кон сите видови на професионално насочување, професионална
обука, напредна стручна обука или преквалификација, вклучувајќи практично
работно искуство;
(в) вработување и работни услови, вклучувајќи отпуштање и исплата;

(г) членство и вклученост во организација на работници или работодавачи, или
било која организација, чии членови извршуваат одредена професија,
вклучувајќи ги придобивките, обезбедени за таквите организации.
2. Оваа Директива не ги опфаќа разликите во третманот врз основа на
националноста и не е во спротивност со одредбите и условите кои се однесуваат
на влегувањето и престојот на жителите на трети земји и лица без државјанство
на територијата на земјите-членки, како и на било каков третман кој
произлегува од правниот статус на предметните жители на трети земји и лицата
без државјанство.
3. Оваа Директива не се однесува на исплати од било каков вид од страна на
државните проекти или слично, вклучувајќи ги проектите за државно социјално
осигурување и социјална заштита.
4. Земјите-членки можат да предвидат оваа Директива да не се применува на
вооружените сили во однос на дискриминацијата врз основа на физички или
психички недостатоци или на возраста.
Член 4
Професионални барања
1. Независно од член 2(1) и (2), земјите-членки можат да предвидат разликата во
третманот врз основа на карактеристика, поврзана со било која од причините
наведени во член 1, да не претставува дискриминација во случај кога, заради
природата на одредените професионални активности или контекстот во кои тие
се извршуваат, таквата карактеристика претставува реално и определувачко
професионално барање, под услов целта да е легитимна и барањето да биде
пропорционално.
2. Земјите-членки можат да го задржат националното законодавство кое е во
сила на датумот на донесување на оваа Директива или да предвидат идно
законодавство кое ќе ги вклучува националните практики кои постојат пред
донесувањето на оваа Директива
во согласност со кои, во случај на
професионални активности во рамките на црквите или на други јавни и
приватни организации чиишто етос се базира на религија или верување,
разликата на третманот врз основа на религијата или верувањето на одредено
лице не претставува дискриминација кога, заради природата на тие активности
или контекстот во кои тие се извршуваат, религијата или верувањето на лицето
претставуваат реално, легитимно и оправдано професионално барање, имајќи
го предвид етосот на организацијата. Разликата во третманот се применува,
имајќи ги предвид уставните одредби и принципи на земјите-членки, како и
општите принципи на правото на Заедницата и не треба да оправдува
дискриминација на било каква основа.
Под услов нејзините одредби да се почитуваат на поинаков начин, оваа
Директива нема да влијае на правото на црквите или на други јавни и приватни
организации чиишто етос се базира на религија или верување, кои постапуваат

во согласност со националниот устав и закон, да бараат од лицата кои работат за
нив да веруваат и да бидат лојални на етосот на организацијата.
Член 5
Соодветни места за лица со посебни потреби
Со цел да гарантира почитување на принципот на еднаков третман во однос на
лицата со посебни потреби, за нив треба да се обезбеди соодветно место. Ова
значи, дека работодавачите треба да преземат соодветни мерки кога е потребно
во одреден случај да им овозможат на лицата со посебни потреби да имаат
пристап, да учествуваат и да напредуваат во работата или да посетуваат обука,
освен доколку таквите мерки не претставуваат неурамнотежен товар за
работодавачот. Таквиот товар не се смета за неурамнотежен, доколку е
обезбедена доволна помош преку мерки кои постојат во рамките на политиките
за лица со посебни потреби во предметната земја-членка.
Член 6
Оправдување на разликите во третманот врз основа на возраста
1. Независно од член 2 (2), земјите-членки можат да предвидат разликата во
третманот врз основа на возраста да не претставува дискриминација во случај
кога, во контекст на националното законодавство, тие се објективно и разумно
оправдани со легитимна цел, вклучувајќи ги целите на легитимната политика на
вработување, пазарот на трудот и стручното оспособување и доколку средствата
за постигнување на таа цел се соодветни и неопходни.
Таквите разлики во третманот, меѓу другото, можат да вклучат:
(а) поставување на посебни услови за достапноста на вработувањето и
стручното оспособување, вработувањето и занимањето, вклучувајќи отпуштање
и критериумите за утврдување на паричен надоместок за млади луѓе, стари
работници и лица со одговорност за грижа, со цел да се унапреди нивната
професионална интеграција или да се осигури нивната заштита;
(б) определување на минимални услови во однос на возраста, професионалното
искуство или години стаж за пристап до вработување или за одредени
погодности, поврзани со вработувањето;
(в) определувањето на максимална возраст за вработување се темели на
барањата за обука на предметното работно место или потребата за соодветен
период на работа пред пензионирањето.
2. Независно од член 2 (2), земјите-членки можат да предвидат определувањето
на проектите за професионално социјално осигурување за возраст за примање
или право на пензија или придобивки за инвалидност, вклучувајќи и
определување според тие проекти на различни возрасти за вработени или групи
или категории на вработени и користењето, во контекст на тие проекти, на
критериумите за возраст во статистичките пресметки, не претставува

дискриминација врз основа на возраста, под услов тоа да не предизвика полова
дискриминација.
Член 7
Позитивно делување
1. Со цел да се гарантира целосна еднаквост во праксата, принципот на еднаков
третман не треба да спречи било која земја-членка да спроведува или донесува
конкретни мерки за спречување или надоместување на неповолностите,
поврзани со било која од причините, наведени во член 1.
2. Во однос на лицата со посебни потреби, принципот на еднаков третман не
треба да спречи било која земја-членка да спроведува или донесува одредби за
заштита на здравјето и безбедноста на работа или мерки чија цел е создавање
или спроведување на одредби или средства за заштита или промовирање на
нивната интеграција во работната средина.
Член 8
Минимални барања
1. Земјите-членки можат да воведат или спроведуваат одредби кои се
поповолни за заштита на принципот на еднаков третман од оние кои се
утврдени во оваа Директива.
2. Спроведувањето на оваа Директива во никој случај не треба да претставува
основа за намалување на нивото на заштита од дискриминација кое што веќе го
овозможиле земјите-членки во областите кои се опфатени со оваа Директива.
ПОГЛАВЈЕ II
ПРАВНИ ЛЕКОВИ И СПРОВЕДУВАЊЕ
Член 9
Одбрана на правата
1. Земјите-членки осигуруваат судските и/или административните процедури,
вклучувајќи и процедури за помирување, каде што сметаат дека е соодветно,
заради спроведување на обврските, преземени со оваа Директива, да им бидат
достапни на сите лица кои сметаат дека се оштетени заради неприменување на
принципот на еднаков третман на нив, дури иако односот во кој се случила
наводната дискриминација е прекинат.
2. Земјите-членки осигуруваат здруженијата, организациите или правните лица
кои имаат, во согласност со критериумите, утврдени во нивното национално
законодавство, легитимен интерес да осигурат дека се почитуваат обврските на
оваа Директива, можат да се ангажираат во име на или како поддршка на
тужителот, со негова или нејзина согласност, во било каква судска и/или

административна процедура, предвидена за спроведување на обврските,
преземени со оваа Директива.
3. Ставовите 1 и 2 не се во спротивност со националните правила кои се
однесуваат на временското ограничување за започнување на активности,
поврзани со принципот на еднаков третман.
Член 10
Тежина на докажувањето
1. Земјите-членки ги преземаат неопходните мерки, во согласност со нивните
национални судски системи, за да осигурат дека, во случаи кога лица кои се
сметаат за оштетени, бидејќи на нив не се применувал принципот на еднаков
третман, претставуваат пред судот или друг надлежен орган факти од кои може
да се претпостави дека се случила директна или индиректна дискриминација,
обвинетиот треба да докаже дека немало прекршување на принципот на еднаков
третман.
2. Став 1 не ги спречува земјите-членки да воведуваат правила за докази кои се
поповолни за тужителите.
3. Став 1 не се применува на кривични постапки.
4. Ставовите 1, 2 и 3 исто така не се применуваат за постапки кои се покренати
во согласност со член 9(2).
5. Земјите-членки не мораат да го применуваат став 1 за постапки во кои судот
или надлежниот орган треба да ги истражат фактите за случајот.

Член 11
Прогонување
Земјите-членки во своите национални правни системи ќе воведат мерки кои се
неопходни за заштита на вработените од отказ или од било каков неповолен
третман од страна на работодавачот како реакција на жалба во рамките на
претпријатието или на било каква правна постапка чија цел е почитување на
принципот на еднаков третман.
Член 12
Распространување на информации

Земјите-членки се грижат предметните лица да се информираат за одредбите
кои се донесени во согласност со оваа Директива, заедно со соодветните
одредби од оваа област кои се влезени во сила, преку сите соодветни средства,
на пример на нивното работно место, на нивната територија.
Член 13
Социјален дијалог
1. Земјите-членки, во согласност со нивната национална традиција и пракса,
преземаат соодветни мерки за промовирање на социјален дијалог помеѓу
социјалните партнери, со цел да го унапредат еднаквиот третман преку следење
на практиките на работното место, колективните договори, кодексите за етичко
однесување и преку истражување или размена на искуства и добри практики.
2. Кога се соодветни со националната традиција и пракса, земјите-членки ги
поттикнуваат социјалните партнери без прекршување на нивната самостојност
да склучуваат, на соодветно ниво, договори за утврдување на правила против
дискриминацијата во областите, наведени во член 3, кои спаѓаат во обемот на
колективното договарање. Овие договори треба да ги почитуваат минималните
барања, утврдени во оваа Директива и соодветните национални мерки за
спроведување.
Член 14
Дијалог со невладини организации
Земјите-членки ќе го поттикнуваат дијалогот со соодветни невладини
организации кои имаат, во согласност со нивното национално законодавство и
пракса, легитимен интерес да придонесат во борбата против дискриминацијата
врз основа на причините кои се наведени во член 1, со цел промовирање на
принципот за еднаков третман.
ПОГЛАВЈЕ III
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
Член 15
Северна Ирска
1. Со цел да се најде решение за недоволната застапеност на една од големите
религиозни заедници во полициската служба во Северна Ирска, разликите во
третманот во однос на вработувањето во таа служба, вклучувајќи ги персоналот
за поддршка, не претставува дискриминација додека тие разлики во третманот
се јасно дозволени со националното законодавство.
2. Со цел да се задржи рамнотежата на можност во вработувањето за професори
во Северна Ирска, преку продолжување со усогласувањето на историските
разлики помеѓу големите религиозни заедници кои се присутни таму, одредбите

за религија или верување во оваа Директива не се применуваат за избирање на
професори во училиштата во Северна Ирска, доколку тоа е јасно дозволено со
националното законодавство.
ПОГЛАВЈЕ IV
ФИНАЛНИ ОДРЕДБИ
Член 16
Почитување
Земјите-членки ги преземаат сите неопходни мерки за да осигурат дека:
(а) се укинати сите закони, прописи и административни одредби кои се
спротивни на принципот на еднаков третман;
(б) се прогласени или можат да се прогласат за ништавни или изменети сите
одредби кои се спротивни на принципот на еднаков третман кои се вклучени во
посебните или во колективните договори и спогодби, во внатрешните правила
на претпријатијата или правилата за уредување на независните професии и
организации на работници и работодавачи.
Член 17
Санкции
Земјите-членки утврдуваат правила за санкции кои се применуваат за
прекршување на националните одредби, донесени во согласност со оваа
Директива и ги преземаат сите неопходни мерки за да ја гарантираат нивната
примена. Санкциите, кои можат да вклучуваат плаќање на надомест на жртвата,
треба да бидат ефективни, пропорционални и разубедителни. Земјите-членки за
овие одредби ќе ја известат Комисијата најдоцна до 2 декември 2003 година, а
исто така, ќе ја известуваат без одлагање и за било какви подоцнежни измени
кои влијаат на нив.
Член 18
Спроведување
Земјите-членки ќе ги спроведат законите, регулативите и административните
одредби, потребни за усогласување со оваа Директива, најдоцна до 2 декември
2003 година или можат на социјалните партнери, на нивно заемно барање, да им
го доверат спроведувањето на оваа Директива во однос на одредбите кои
спаѓаат во обемот на колективните договори. Во таквите случаи, земјите-членки
ќе осигурат дека до 2 декември 2003 година социјалните партнери ги вовеле
неопходните мерки преку договор, бидејќи предметните земји-членки се
обврзани да ги преземат сите неопходни мерки за да им овозможат во било кое
време да бидат во состојба да ги гарантираат резултатите, наложени со оваа
Директива. Потоа, за тоа ќе ја известат Комисијата.

Со цел да ги земат предвид посебните услови, доколку е потребно, земјитечленки можат да определат дополнителен период од три години од 2 декември
2003 година, односно вкупно шест години, да ги спроведат одредбите од оваа
Директива кои се однесуваат на дискриминацијата, поврзана со возраста или
физичките или психичките недостатоци. Во тој случај, тие без одлагање ќе ја
известат Комисијата. Било која од земјите која ќе избере да го користи
дополнителниот период на годишно ниво треба да ја известува Комисијата за
чекорите кои ги презела за да се справи со дискриминацијата, поврзана со
возраста или физичките или психичките недостатоци и за напредокот што го
постигнува во однос на спроведувањето. Комисијата поднесува извештаи до
Советот на годишно ниво.
Кога земјите-членки ги донесуваат овие одредби, тие во себе содржат
упатување кон оваа Директива или се придружени со такво упатување при
нивното објавување. Земјите-членки го утврдуваат начинот како ќе биде
изработено тоа упатување.
Член 19
Извештај
1. Земјите- членки и' ги соопштуваат на Комисијата најдоцна до 2 декември
2005 година, а потоа на секои пет години, сите информации кои се неопходни
Комисијата да подготви извештај до Европскиот парламент и до Советот за
примената на оваа Директива.
2. Извештајот на Комисијата треба да ги земе предвид, доколку е соодветно,
мислењата на социјалните партнери и соодветните невладини организации. Во
согласност со принципот за еднакви можности на половите, овој извештај, inter
alia, обезбедува оценување на влијанието на мерките кои се преземаат на
мажите и на жените. Во смисла на примената информација, овој извештај треба
да вклучува, доколку е потребно, предлози за ревидирање и ажурирање на оваа
Директива.
Член 20
Влегување во сила
Оваа Директива влегува во сила на денот на нејзиното објавување во
Службениот весник на Европските заедници.
Член 21
Адресати
Оваа Директива се однесува на земјите-членки.
Брисел, 27 ноември 2000 година За Советот
Претседател É. Гуигоу

