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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 306/2009, του Thomas Schuler, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ελευθερία θρησκείας και το δικαίωμα στη δημόσια έκθεση της θρησκευτικής 
έκφρασης

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, υπάρχει μια πρόταση νομοθεσίας της ΕΕ βάσει της οποίας τα 
θρησκευτικά σύμβολα και άλλα σύμβολα πεποιθήσεων πρέπει να αποσύρονται από τη 
δημόσια έκθεση (αν υπάρξει καταγγελία). Ο αναφέρων καταγγέλλει αυτή την πρόταση. 
Πιστεύει ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την εκλαμβάνει ως περιστολή του δικαιώματός 
του στην ελευθερία έκφρασης. Θεωρεί ότι η πρόταση εισάγει διακρίσεις σε βάρος όλων των 
πεποιθήσεων, ανεξαρτήτως θρησκείας, και ότι ισοδυναμεί με την επιβολή αθεϊστικών ιδεών 
στους άλλους ανθρώπους. Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση νομοθεσίας που θα διασφαλίζει 
επίσης και την ελευθερία έκφρασης και θρησκείας στους δημόσιους χώρους. Ο αναφέρων 
πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αξίες στις οποίες αυτή εδράζεται είναι σαφώς 
χριστιανικής προέλευσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι υπάρχει πρόταση νομοθεσίας της ΕΕ βάσει της οποίας τα 
θρησκευτικά σύμβολα και άλλα σύμβολα πεποιθήσεων πρέπει να μην βρίσκονται σε δημόσια 
έκθεση. Θεωρεί ότι η πρόταση εισάγει διακρίσεις σε βάρος όλων των πεποιθήσεων.
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Η Επιτροπή, σε αντίθεση με ό,τι υποστηρίζει ο αναφέρων, δεν έχει υποβάλει πρόταση 
νομοθεσίας στον τομέα της δημόσιας έκθεσης των θρησκευτικών συμβόλων. Καταρχήν, ο 
συγκεκριμένος τομέας εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών όπως 
έχει ήδη διευκρινιστεί στις απαντήσεις σε πολυάριθμες γραπτές ερωτήσεις επί του θέματος 
τις οποίες έχουν υποβάλει βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί σειρά ετών.

Όσον αφορά τον ενδεχομένως διακριτικό χαρακτήρα ενός εθνικού μέτρου όπως αυτού που 
περιγράφεται στην αναφορά, πρέπει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή 
δεν διαθέτει γενικές αρμοδιότητες να παρεμβαίνει σε υποθέσεις εικαζόμενων παραβιάσεων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει την υπόθεση μόνο εάν 
υφίστατο σύνδεση με το κοινοτικό δίκαιο. Από την κατάσταση που περιγράφεται δεν μπορεί 
να τεκμηριωθεί μια τέτοια σχέση.
Σε περιπτώσεις που η Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητα να επέμβει, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να διασφαλίζουν, εκπληρώνοντας τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και 
τηρώντας την εσωτερική νομοθεσία τους, ότι γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα.


