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Θέμα: Αναφορά 0656/2010, του M. D. B. G., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις σε βάρος των ομοφυλοφίλων στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει την απραξία των ιταλικών αρχών για την καταπολέμηση της 
ομοφοβίας και των ομοφοβικών πράξεων, περιλαμβανομένων επιθέσεων κατά των 
ομοφυλοφίλων, που αντιβαίνουν στις αρχές της ΕΕ για την απαγόρευση των διακρίσεων 
λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Ο αναφέρων ζητεί επομένως από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι οι ιταλικές αρχές θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την 
καταπολέμηση των ομοφοβικών επιθέσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Η Επιτροπή δεσμεύεται για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού, κάνοντας πλήρη χρήση των αρμοδιοτήτων που της 
ανατίθενται από τις Συνθήκες. Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού συνιστά σημαντική αρχή, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 
51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται 
στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Όσον αφορά την
απασχόληση και την εργασία, η οδηγία 2000/78/ΕΚ1 του Συμβουλίου διασφαλίζει την αρχή 
                                               
1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού 
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της ίσης μεταχείρισης, καλύπτοντας και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού.

Καταρχήν, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά πράξεις και παραλείψεις εκ μέρους 
των κρατών μελών περιορίζονται στην επίβλεψη της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης υπό 
τον έλεγχο του Δικαστηρίου (βλ. άρθρο 17, παράγραφος 1, της ΣΕΕ).

Δεδομένου ότι ο αναφέρων δεν παραθέτει συγκεκριμένη περίπτωση σχετικά με ισχυρισμούς 
περί παραβίασης του δικαίου της Ένωσης, αλλά διατυπώνει την αναφορά του με γενικούς 
όρους, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσον το ενεχόμενο κράτος μέλος 
έχει όντως ενεργήσει κατ’ εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Όταν τα κράτη μέλη ενεργούν 
εκτός του πεδίου εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, εναπόκειται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να διασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους στον 
τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων – όπως απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες και από την 
οικεία εθνική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διατυπώσει 
περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα αναφορά.

                                                                                                                                                  
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ΕΕ L 303 της 
2.12.2000.


