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Ændringsforslag 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Rådets direktiv om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering

Forslag til Rådets direktiv om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller 
tro, handicap, alder, køn eller seksuel 
orientering

Or. es

Ændringsforslag 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Rådets direktiv om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering

Forslag til Rådets direktiv om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller 
tro, handicap, alder, seksuel orientering
eller køn

Or. de

Ændringsforslag 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
grundlæggende principper, som anerkendes 

(3) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
grundlæggende principper, som anerkendes 
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i bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I charterets 
artikel 10 anerkendes retten til at tænke 
frit og til samvittigheds- og 
religionsfrihed; artikel 21 forbyder 
forskelsbehandling, herunder på grund af 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering; i artikel 26 
anerkendes handicappedes ret til at nyde 
godt af foranstaltninger, der skal sikre 
deres autonomi.

i bl.a. artikel 9 og 10 i Europarådets 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder og i bl.a. artikel 10, 
artikel 12, stk. 2, og artikel 21 og 26 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 60
Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
grundlæggende principper, som anerkendes 
i bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I charterets 
artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit 
og til samvittigheds- og religionsfrihed;
artikel 21 forbyder forskelsbehandling, 
herunder på grund af religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering; i 
artikel 26 anerkendes handicappedes ret til 
at nyde godt af foranstaltninger, der skal 
sikre deres autonomi.

(3) I dette direktiv overholdes og fremmes
de grundlæggende rettigheder og de 
grundlæggende principper, som anerkendes 
i bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I charterets 
artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit 
og til samvittigheds- og religionsfrihed; i 
artikel 12 anerkendes forsamlings- og 
foreningsfriheden; artikel 21 forbyder 
forskelsbehandling, herunder på grund af 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering; i artikel 26 anerkendes 
handicappedes ret til at nyde godt af 
foranstaltninger, der skal sikre deres 
autonomi.

Or. it
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Ændringsforslag 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
grundlæggende principper, som anerkendes 
i bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I charterets 
artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit 
og til samvittigheds- og religionsfrihed;
artikel 21 forbyder forskelsbehandling, 
herunder på grund af religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering; i 
artikel 26 anerkendes handicappedes ret til 
at nyde godt af foranstaltninger, der skal 
sikre deres autonomi.

(3) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
grundlæggende principper, som anerkendes 
i bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I charterets 
artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit 
og til samvittigheds- og religionsfrihed;
artikel 21 forbyder forskelsbehandling, 
herunder på grund af religion eller tro, 
handicap, alder, seksuel orientering eller 
køn; i artikel 26 anerkendes handicappedes 
ret til at nyde godt af foranstaltninger, der 
skal sikre deres autonomi.

Or. de

Ændringsforslag 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
grundlæggende principper, som anerkendes 
i bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I charterets 
artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit 
og til samvittigheds- og religionsfrihed;
artikel 21 forbyder forskelsbehandling, 
herunder på grund af religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering; i 
artikel 26 anerkendes handicappedes ret til 
at nyde godt af foranstaltninger, der skal 
sikre deres autonomi.

(3) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
grundlæggende principper, som anerkendes 
i bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. I charterets 
artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit 
og til samvittigheds- og religionsfrihed;
artikel 21 forbyder forskelsbehandling, 
herunder på grund af religion eller tro, 
handicap, alder, køn eller seksuel 
orientering; i artikel 26 anerkendes 
handicappedes ret til at nyde godt af 
foranstaltninger, der skal sikre deres 
autonomi.
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Or. es

Ændringsforslag 63
Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fællesskabet har vedtaget tre direktiver 
med EF-traktatens artikel 13, stk. 1, som 
retsgrundlag med henblik på at forebygge 
og bekæmpe forskelsbehandling på grund 
af køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder og seksuel 
orientering. Disse direktiver har vist, at 
lovgivning kan bruges til at bekæmpe 
forskelsbehandling. Med direktiv 
2000/78/EF fastlægges der særlig en 
generel ramme for ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv uanset 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering. Der er dog stadig 
forskel på, i hvor høj grad og i hvilken 
form der i medlemsstaterne ydes 
beskyttelse mod forskelsbehandling af 
disse grunde uden for arbejdsmarkedet.

(8) Fællesskabet har vedtaget en række
direktiver med EF-traktatens artikel 13, stk. 
1, som retsgrundlag med henblik på at 
forebygge og bekæmpe forskelsbehandling 
på grund af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder og seksuel orientering. Disse 
direktiver har vist, at lovgivning kan 
bruges til at bekæmpe forskelsbehandling. 
Med direktiv 2000/78/EF fastlægges der 
særlig en generel ramme for ligebehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv 
uanset religion eller tro, handicap, alder 
eller seksuel orientering. Der er dog stadig 
forskel på, i hvor høj grad og i hvilken 
form der i medlemsstaterne ydes 
beskyttelse mod forskelsbehandling af 
disse grunde uden for arbejdsmarkedet.

Or. it

Ændringsforslag 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fællesskabet har vedtaget tre direktiver 
med EF-traktatens artikel 13, stk. 1, som 
retsgrundlag med henblik på at forebygge 
og bekæmpe forskelsbehandling på grund 
af køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder og seksuel 

(8) Fællesskabet har vedtaget tre direktiver 
med EF-traktatens artikel 13, stk. 1, som 
retsgrundlag med henblik på at forebygge 
og bekæmpe forskelsbehandling på grund 
af køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder, køn og seksuel 



AM\764087DA.doc 7/27 PE418.337v01-00

DA

orientering. Disse direktiver har vist, at 
lovgivning kan bruges til at bekæmpe 
forskelsbehandling. Med direktiv 
2000/78/EF fastlægges der særlig en 
generel ramme for ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv uanset 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering. Der er dog stadig 
forskel på, i hvor høj grad og i hvilken 
form der i medlemsstaterne ydes 
beskyttelse mod forskelsbehandling af 
disse grunde uden for arbejdsmarkedet.

orientering. Disse direktiver har vist, at 
lovgivning kan bruges til at bekæmpe 
forskelsbehandling. Med direktiv 
2000/78/EF fastlægges der særlig en 
generel ramme for ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv uanset 
religion eller tro, handicap, alder, køn eller 
seksuel orientering. Der er dog stadig 
forskel på, i hvor høj grad og i hvilken 
form der i medlemsstaterne ydes 
beskyttelse mod forskelsbehandling af 
disse grunde uden for arbejdsmarkedet.

Or. es

Ændringsforslag 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering også på en række områder uden 
for arbejdsmarkedet, herunder social 
beskyttelse, uddannelse og adgang til varer 
og tjenester, herunder bolig. Den bør sikre, 
at der gives lige adgang for handicappede 
på de områder, der er omfattet.

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, handicap, alder, seksuel 
orientering eller køn også på en række 
områder uden for arbejdsmarkedet, 
herunder social beskyttelse, uddannelse og 
adgang til varer og tjenester, herunder 
bolig. Den bør sikre, at der gives lige 
adgang for handicappede på de områder, 
der er omfattet.

Or. de
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Ændringsforslag 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering også på en række områder uden 
for arbejdsmarkedet, herunder social 
beskyttelse, uddannelse og adgang til varer 
og tjenester, herunder bolig. Den bør sikre, 
at der gives lige adgang for handicappede 
på de områder, der er omfattet.

(9) Lovgivningen bør derfor forbyde 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, handicap, alder, køn eller seksuel 
orientering også på en række områder uden 
for arbejdsmarkedet, herunder social 
beskyttelse, uddannelse og adgang til varer 
og tjenester, herunder bolig. Den bør sikre, 
at der gives lige adgang for handicappede 
på de områder, der er omfattet.

Or. es

Ændringsforslag 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Når Fællesskabet gennemfører 
princippet om ligebehandling uanset 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering, bør det i henhold til 
EF-traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræbe at 
fjerne uligheder og at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder, da kvinder ofte 
er ofre for multipel diskrimination.

(13) Når Fællesskabet gennemfører 
princippet om ligebehandling uanset 
religion eller tro, handicap, alder, køn eller 
seksuel orientering, bør det i henhold til 
EF-traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræbe at 
fjerne uligheder og at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder, da kvinder ofte 
er ofre for multipel diskrimination.

Or. es
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Ændringsforslag 68
Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Enhver har frihed til at indgå aftaler,
herunder frihed til at vælge en 
aftalepartner til en given transaktion. 
Dette direktiv bør ikke finde anvendelse 
på økonomiske transaktioner foretaget af 
private, for hvem disse transaktioner ikke 
udgør en faglig eller erhvervsmæssig 
virksomhed.

(16) Det er vigtigt at respektere de 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
herunder retten til foreningsfrihed. Med 
hensyn til adgangen til varer og 
tjenesteydelser og leveringen af disse er 
det ligeledes vigtigt at respektere familie-
og privatlivets fred og de transaktioner, der 
foretages på dette område.

Or. it

Ændringsforslag 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Når man forbyder forskelsbehandling, 
er det vigtigt at overholde andre 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, herunder beskyttelse af 
privat- og familielivet og transaktioner i 
den forbindelse, religionsfriheden samt 
foreningsfriheden. Dette direktiv berører
ikke national ret vedrørende civilstand eller 
familiemæssig status, herunder 
reproduktive rettigheder. Det berører 
heller ikke statens eller statslige organers 
eller uddannelsessektorens sekulære 
status.

(17) Når man forbyder forskelsbehandling, 
er det vigtigt at overholde andre 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, herunder beskyttelse af 
privat- og familielivet og transaktioner i 
den forbindelse, religionsfriheden, 
ytringsfriheden samt foreningsfriheden. 
Dette direktivs anvendelsesområde 
omfatter ikke national ret vedrørende 
civilstand eller familiemæssig status, 
herunder reproduktions- og 
adoptionsområderne og de rettigheder, der 
følger heraf. Det omfatter heller ikke
uddannelsessektorens opbygning og 
indhold, som henhører under 
medlemsstatens kompetenceområde. 
Medlemsstaten er ikke forpligtet til i 
medfør af dette direktiv at ændre sine 
tilsvarende lovbestemmelser eller 
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procedurer på området.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne er ansvarlige for 
uddannelsessystemernes organisation og 
indhold. I Kommissionens meddelelse 
"Forbedrede kompetencer i det 21. 
århundrede: En dagsorden for europæisk 
samarbejde om skoler" gøres der 
opmærksom på behovet for særlig at tage 
hensyn til socialt udsatte børn og børn med 
særlige undervisningsbehov. Den nationale 
lovgivning kan særlig give mulighed for 
ulige adgang til undervisningsinstitutioner 
baseret på religion eller tro. 
Medlemsstaterne kan også acceptere eller 
forbyde, at der bæres eller bruges 
religiøse symboler i skolen.

(18) Medlemsstaterne er ansvarlige for 
uddannelsessystemernes organisation og 
indhold. I Kommissionens meddelelse 
"Forbedrede kompetencer i det 21. 
århundrede: En dagsorden for europæisk 
samarbejde om skoler" gøres der 
opmærksom på behovet for særlig at tage 
hensyn til socialt udsatte børn og børn med 
særlige undervisningsbehov. Den nationale 
lovgivning kan særlig give mulighed for 
ulige adgang til undervisningsinstitutioner
baseret på religion eller tro.

Or. fr

Ændringsforslag 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling 
bør ikke være til hinder for, at 
medlemsstaterne opretholder eller vedtager 
foranstaltninger, der har til formål at 
forebygge eller opveje ulemper for en 
gruppe af personer af en bestemt religion 

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling 
bør ikke være til hinder for, at 
medlemsstaterne opretholder eller vedtager 
foranstaltninger, der har til formål at 
forebygge eller opveje ulemper for en 
gruppe af personer af en bestemt religion 
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eller tro, med et bestemt handicap eller af 
en bestemt alder eller seksuel orientering. 
Sådanne foranstaltninger kan gøre det 
muligt at oprette organisationer af personer 
af en bestemt religion eller tro, med et 
bestemt handicap eller af en bestemt alder 
eller seksuel orientering, når deres 
hovedmål er at fremme disse personers 
særlige behov

eller tro, med et bestemt handicap eller af 
en bestemt alder, seksuel orientering eller 
køn. Sådanne foranstaltninger kan gøre det 
muligt at oprette organisationer af personer 
af en bestemt religion eller tro, med et 
bestemt handicap eller af en bestemt alder,
seksuel orientering eller køn, når deres 
hovedmål er at fremme disse personers 
særlige behov

Or. de

Ændringsforslag 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling 
bør ikke være til hinder for, at 
medlemsstaterne opretholder eller vedtager 
foranstaltninger, der har til formål at 
forebygge eller opveje ulemper for en 
gruppe af personer af en bestemt religion 
eller tro, med et bestemt handicap eller af 
en bestemt alder eller seksuel orientering. 
Sådanne foranstaltninger kan gøre det 
muligt at oprette organisationer af personer 
af en bestemt religion eller tro, med et 
bestemt handicap eller af en bestemt alder 
eller seksuel orientering, når deres 
hovedmål er at fremme disse personers 
særlige behov

(21) Forbuddet mod forskelsbehandling 
bør ikke være til hinder for, at 
medlemsstaterne opretholder eller vedtager 
foranstaltninger, der har til formål at 
forebygge eller opveje ulemper for en 
gruppe af personer af en bestemt religion 
eller tro, med et bestemt handicap eller af 
en bestemt alder, bestemt køn eller seksuel 
orientering. Sådanne foranstaltninger kan 
gøre det muligt at oprette organisationer af 
personer af en bestemt religion eller tro, 
med et bestemt handicap eller af en 
bestemt alder, køn eller seksuel 
orientering, når deres hovedmål er at 
fremme disse personers særlige behov

Or. es
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Ændringsforslag 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Personer, som udsættes for 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, bør sikres den fornødne 
retsbeskyttelse. For at sikre en mere 
effektiv retsbeskyttelse bør foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer 
have beføjelse til at indtræde som part i en 
sag, herunder på vegne af eller til støtte for 
ethvert offer for forskelsbehandling, uden 
at nationale procesregler vedrørende 
repræsentation og forsvar i retten derved 
tilsidesættes.

(23) Personer, som udsættes for 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, handicap, alder, køn eller seksuel 
orientering, bør sikres den fornødne 
retsbeskyttelse. For at sikre en mere 
effektiv retsbeskyttelse bør foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer 
have beføjelse til at indtræde som part i en 
sag, herunder på vegne af eller til støtte for 
ethvert offer for forskelsbehandling, uden 
at nationale procesregler vedrørende 
repræsentation og forsvar i retten derved 
tilsidesættes.

Or. es

Ændringsforslag 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Personer, som udsættes for 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, bør sikres den fornødne 
retsbeskyttelse. For at sikre en mere 
effektiv retsbeskyttelse bør foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer 
have beføjelse til at indtræde som part i en 
sag, herunder på vegne af eller til støtte for 
ethvert offer for forskelsbehandling, uden 
at nationale procesregler vedrørende 
repræsentation og forsvar i retten derved 
tilsidesættes.

(23) Personer, som udsættes for 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, handicap, alder, seksuel 
orientering eller køn, bør sikres den 
fornødne retsbeskyttelse. For at sikre en 
mere effektiv retsbeskyttelse bør 
foreninger, organisationer og andre 
juridiske personer have beføjelse til at 
indtræde som part i en sag, herunder på 
vegne af eller til støtte for ethvert offer for 
forskelsbehandling, uden at nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten derved tilsidesættes.
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Or. de

Ændringsforslag 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses, 
når der umiddelbart synes at foreligge en 
sag om forskelsbehandling, og bevisbyrden
bør, for at princippet om ligebehandling 
kan anvendes effektivt, gå over til sagsøgte 
eller den indklagede, når der fremlægges 
beviser for en sådan forskelsbehandling. 
Sagsøgte eller den indklagede skal 
imidlertid ikke fremlægge bevis for, at 
sagsøgeren eller klageren tilhører en 
bestemt religion, har en bestemt tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering.

(24) Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses, 
når der umiddelbart synes at foreligge en 
sag om forskelsbehandling, og 
forpligtelsen til at fremlægge 
tilstrækkelige beviser bør, for at princippet 
om ligebehandling kan anvendes effektivt, 
gå over til sagsøgte eller den indklagede, 
når der fremlægges beviser for en sådan 
forskelsbehandling. Sagsøgte eller den 
indklagede skal imidlertid ikke fremlægge 
bevis for, at sagsøgeren eller klageren 
tilhører en bestemt religion, har en bestemt 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

Or. fr

Ændringsforslag 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses, 
når der umiddelbart synes at foreligge en 
sag om forskelsbehandling, og bevisbyrden 
bør, for at princippet om ligebehandling 
kan anvendes effektivt, gå over til sagsøgte 
eller den indklagede, når der fremlægges 
beviser for en sådan forskelsbehandling. 
Sagsøgte eller den indklagede skal 
imidlertid ikke fremlægge bevis for, at 
sagsøgeren eller klageren tilhører en 

(24) Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses, 
når der umiddelbart synes at foreligge en 
sag om forskelsbehandling, og bevisbyrden 
bør, for at princippet om ligebehandling 
kan anvendes effektivt, gå over til sagsøgte 
eller den indklagede, når der fremlægges 
beviser for en sådan forskelsbehandling. 
Sagsøgte eller den indklagede skal 
imidlertid ikke fremlægge bevis for, at 
sagsøgeren eller klageren tilhører en 
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bestemt religion, har en bestemt tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering.

bestemt religion, har en bestemt tro, 
handicap, alder, køn eller seksuel 
orientering.

Or. es

Ændringsforslag 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses, 
når der umiddelbart synes at foreligge en 
sag om forskelsbehandling, og bevisbyrden 
bør, for at princippet om ligebehandling 
kan anvendes effektivt, gå over til sagsøgte 
eller den indklagede, når der fremlægges 
beviser for en sådan forskelsbehandling. 
Sagsøgte eller den indklagede skal 
imidlertid ikke fremlægge bevis for, at 
sagsøgeren eller klageren tilhører en 
bestemt religion, har en bestemt tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering.

(24) Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses, 
når der umiddelbart synes at foreligge en 
sag om forskelsbehandling, og bevisbyrden 
bør, for at princippet om ligebehandling 
kan anvendes effektivt, gå over til sagsøgte 
eller den indklagede, når der fremlægges 
beviser for en sådan forskelsbehandling. 
Sagsøgte eller den indklagede skal 
imidlertid ikke fremlægge bevis for, at 
sagsøgeren eller klageren tilhører en 
bestemt religion, har en bestemt tro, 
handicap, alder, seksuel orientering eller 
køn.

Or. de

Ændringsforslag 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastlægges, med henblik på 
i medlemsstaterne at gennemføre 
princippet om ligebehandling uden for 
området beskæftigelse og erhverv, en 
ramme for bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grund af religion 

I dette direktiv fastlægges, med henblik på 
i medlemsstaterne at gennemføre 
princippet om ligebehandling uden for 
området beskæftigelse og erhverv, en 
ramme for bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grund af religion 



AM\764087DA.doc 15/27 PE418.337v01-00

DA

eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

eller tro, handicap, alder, køn eller seksuel 
orientering.

Or. es

Ændringsforslag 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastlægges, med henblik på 
i medlemsstaterne at gennemføre
princippet om ligebehandling uden for 
området beskæftigelse og erhverv, en 
ramme for bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

I dette direktiv fastlægges, med henblik på 
i medlemsstaterne at gennemføre 
princippet om ligebehandling uden for 
området beskæftigelse og erhverv, en 
ramme for bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grund af religion 
eller tro, handicap, alder, seksuel 
orientering eller køn.

Or. de

Ændringsforslag 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foreligger der direkte 
forskelsbehandling, hvis en person af en 
eller flere af de i artikel 1 anførte grunde 
behandles ringere, end en anden i en 
tilsvarende situation bliver, er blevet eller 
ville blive behandlet

a) foreligger der direkte 
forskelsbehandling, hvis en person af en 
eller flere af de i artikel 1 anførte grunde 
behandles ringere, end en anden i en 
tilsvarende situation bliver, er blevet eller 
ville blive behandlet, medmindre 
behandlingen eller praksis er objektivt 
begrundet i et legitimt mål, og de 
anvendte midler er hensigtsmæssige og 
nødvendige; 

Or. fr
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Ændringsforslag 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foreligger der indirekte 
forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende 
neutral bestemmelse, betingelse eller 
praksis vil stille personer med en bestemt 
religion eller tro, et bestemt handicap, 
personer, som tilhører en bestemt 
aldersgruppe, eller personer med en 
bestemt seksuel orientering, særlig 
ufordelagtigt i forhold til andre personer, 
medmindre den pågældende bestemmelse, 
betingelse eller praksis er objektivt 
begrundet i et legitimt mål, og midlerne til 
at opfylde det er hensigtsmæssige og 
nødvendige

b) foreligger der indirekte 
forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende 
neutral bestemmelse, betingelse eller 
praksis vil stille personer med en bestemt 
religion eller tro, et bestemt handicap, 
personer, som tilhører en bestemt 
aldersgruppe, et bestemt køn, eller 
personer med en bestemt seksuel 
orientering, særlig ufordelagtigt i forhold 
til andre personer, medmindre den 
pågældende bestemmelse, betingelse eller 
praksis er objektivt begrundet i et legitimt 
mål, og midlerne til at opfylde det er 
hensigtsmæssige og nødvendige

Or. es

Ændringsforslag 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foreligger der indirekte 
forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende 
neutral bestemmelse, betingelse eller 
praksis vil stille personer med en bestemt 
religion eller tro, et bestemt handicap, 
personer, som tilhører en bestemt 
aldersgruppe, eller personer med en 
bestemt seksuel orientering, særlig 
ufordelagtigt i forhold til andre personer, 
medmindre den pågældende bestemmelse, 
betingelse eller praksis er objektivt 

b) foreligger der indirekte 
forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende 
neutral bestemmelse, betingelse eller 
praksis vil stille personer med en bestemt 
religion eller tro, et bestemt handicap, 
personer, som tilhører en bestemt 
aldersgruppe, personer med en bestemt 
seksuel orientering eller køn, særlig 
ufordelagtigt i forhold til andre personer, 
medmindre den pågældende bestemmelse, 
betingelse eller praksis er objektivt 
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begrundet i et legitimt mål, og midlerne til 
at opfylde det er hensigtsmæssige og 
nødvendige

begrundet i et legitimt mål, og midlerne til 
at opfylde det er hensigtsmæssige og 
nødvendige

Or. de

Ændringsforslag 83
Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foreligger der tilknytningsbegrundet 
forskelsbehandling, når en person er 
udsat for negative konsekvenser, fordi 
vedkommende står i direkte forbindelse til 
personer med en særlig religion eller tro, 
et særligt handicap, en særlig alder eller 
en særlig seksuel orientering. Der 
foreligger f.eks. tilknytningsbegrundet 
forskelsbehandling, når denne vedrører 
personer, der er knyttet til - eller som 
antages at være knyttet til - via 
følelsesmæssige bånd - som ikke 
nødvendigvis er samlevere og uafhængigt 
af den juridiske formalisering i et 
ægteskab eller slægtskab - personer med 
en særlig religion eller tro, et særligt 
handicap, en særlig alder eller en særlig 
seksuel orientering.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere tilknytningsbegrundet forskelsbehandling ved hjælp af en 
definition, der ikke er udtømmende. 
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Ændringsforslag 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Chikane betragtes som
forskelsbehandling som defineret i stk. 1, 
hvis en uønsket optræden i relation til en 
af de i artikel 1 anførte grunde finder sted 
med det formål eller den virkning at 
krænke en persons værdighed og skabe et 
truende, fjendtlig, nedværdigende,
ydmygende eller ubehageligt klima.

3. Chikane er en form for 
forskelsbehandling. Den uønskede
optræden kan antage forskellige former, 
lige fra mundtlige eller skriftlige
bemærkninger til gebærder eller en 
adfærd, men den skal være alvorlig nok 
for at skabe et truende eller ydmygende
klima.

Or. fr

Ændringsforslag 85
Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Manglende tilpasninger i rimeligt 
omfang i et bestemt tilfælde, jf. artikel 4, 
stk. 1, litra b), i dette direktiv, med hensyn 
til handicappede anses for 
forskelsbehandling som defineret i stk. 1.

5. Manglende tilpasninger i rimeligt 
omfang betragtes som forskelsbehandling 
i henhold til stk. 1, som i det bestemte
tilfælde, der er taget højde for i artikel 4, 
stk. 1, litra b), i dette direktiv, med hensyn 
til handicappede eller hertil knyttede 
personer.

Or. it
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Ændringsforslag 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Et individs eller en organisations 
optræden tilsidesætter ikke princippet om 
ligebehandling, når den bunder i en
moralsk anskuelse baseret på en religion 
eller overbevisninger, men bidrager til 
mangfoldighed, som er en fælles rigdom i 
EU.

Or. fr

Ændringsforslag 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne i 
forbindelse med ydelse af finansielle 
tjenester beslutte at tillade forholdsmæssigt 
afpasset forskelsbehandling, hvis 
anvendelsen af alder eller handicap i 
forbindelse med det pågældende produkt er 
en afgørende faktor ved en risikovurdering 
baseret på relevante og nøjagtige 
aktuarmæssige eller statistiske data.

7. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne i 
forbindelse med ydelse af finansielle 
tjenester beslutte at tillade forholdsmæssigt 
afpasset forskelsbehandling, hvis 
anvendelsen af alder eller handicap i 
forbindelse med det pågældende produkt er 
en afgørende faktor ved en risikovurdering 
baseret på relevante og nøjagtige 
aktuarmæssige eller statistiske data. Det er 
nødvendigt ved vedtagelsen af 
beslutninger om fjernelse af 
forskelsbehandling eller indførelse af 
forholdsmæssigt afpasset 
forskelsbehandling at tage højde for de 
følger, dette vil have på virksomhedernes 
levedygtighed, især på 
enkeltmandsvirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder.

Or. fr
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Ændringsforslag 88
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Dette direktiv berører ikke generelle 
foranstaltninger fastsat ved national 
lovgivning, som i et demokratisk samfund 
er nødvendige af hensyn til den offentlige 
sikkerhed, den offentlige orden, for at 
forebygge forbrydelser, for at beskytte 
sundheden eller for at beskytte andres 
rettigheder og friheder.

8. Dette direktiv berører ikke generelle 
foranstaltninger fastsat ved national 
lovgivning, som i et demokratisk samfund
er nødvendige og passende af hensyn til 
den offentlige sikkerhed, den offentlige 
orden, for at forebygge forbrydelser, for at 
beskytte sundheden eller for at beskytte 
andres rettigheder og friheder. Direktivet 
skal være ens for alle uden at berøre 
national lovgivning og skal fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder. 

Or. en

Ændringsforslag 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden for de beføjelser, traktaten 
tillægger Fællesskabet, finder forbuddet 
mod forskelsbehandling, både inden for 
den offentlige og den private sektor, 
herunder offentlige organer, anvendelse
på alle personer for så vidt angår:

1. Inden for de beføjelser, traktaten 
tillægger Fællesskabet, og under 
overholdelse af nærheds- og 
proportionalitetsprincippet finder 
forbuddet mod forskelsbehandling
anvendelse for så vidt angår:

Or. fr
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Ændringsforslag 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) social beskyttelse, herunder social 
sikring og sundhedsydelser

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sociale goder udgår

Or. fr

Ændringsforslag 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra d og afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) adgang til og levering af varer og 
tjenesteydelser, herunder bolig, som er 
tilgængelige for offentligheden.

Litra d) finder kun anvendelse på 
privatpersoner i det omfang, de udøver 
faglig eller erhvervsmæssig virksomhed.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 93
Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra d) finder kun anvendelse på 
privatpersoner i det omfang, de udøver 
faglig eller erhvervsmæssig virksomhed.

Ved anvendelsen af litra d) sikres 
respekten for privatlivets fred for 
privatpersoner.

Or. it

Ændringsforslag 94
Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ansvar for 
tilrettelæggelsen af deres 
uddannelsessystemer og indholdet af og 
aktiviteter i undervisningen, herunder 
undervisning for personer med særlige 
behov. Medlemsstaterne kan give mulighed 
for ulige behandling ved adgang til 
uddannelsesinstitutioner baseret på religion 
eller tro.

3. Med forbehold for medlemsstaternes 
beføjelser inden for undervisning, 
uddannelse og erhvervsuddannelse og 
deres ansvar for undervisningens indhold,
aktiviteterne og tilrettelæggelsen af deres 
uddannelsessystemer, tager dette direktiv 
sigte på at sikre inddragelses- og 
integrationsprocesserne og undervisning 
for handicappede med særlige behov. 
Medlemsstaterne kan give mulighed for 
ulige behandling ved adgang til 
uddannelsesinstitutioner baseret på religion 
eller tro, under forudsætning af at den 
ikke udgør en forskelsbehandling af en 
anden eller andre årsager, at den er 
nødvendig og proportionel, og at den ikke 
udgør en overtrædelse af retten til 
uddannelse.

Or. it
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Begrundelse

Det er vigtigt, at der i direktivets anvendelsesområde på en passende måde tages højde for 
undervisning, uddannelse og erhvervsuddannelse, så man undgår forskelsbehandling.

Ændringsforslag 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at princippet 
om ligebehandling af handicappede 
overholdes:

1. Med henblik på at sikre, at princippet 
om ligebehandling af handicappede 
overholdes: alt afhængig af, hvilket 
”handicap” der er tale om, er personer 
med kroniske sygdomme også omfattet 
som defineret i De Forenede Nationers 
konvention om handicappedes 
rettigheder:

Or. en

Ændringsforslag 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det forudsættes, at der indføres de 
nødvendige foranstaltninger, herunder ved 
rimelige ændringer og tilpasninger, så 
handicappede gives reel og lige adgang til 
social beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser og uddannelse samt 
adgang til og levering af varer og tjenester, 
herunder bolig og transport, som er 
tilgængelige for offentligheden. Sådanne 
foranstaltninger bør ikke medføre en 
uforholdsmæssig stor byrde eller kræve 
grundlæggende ændringer på de
pågældende områder inden for social 

a) Det forudsættes, at der indføres de 
nødvendige foranstaltninger, så 
handicappede gives reel og lige adgang til 
social beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser og uddannelse samt 
adgang til og levering af varer og tjenester, 
herunder bolig og transport, som er 
tilgængelige for offentligheden. Sådanne 
foranstaltninger og tilbud om alternative 
løsninger bør ikke medføre en 
uforholdsmæssig stor byrde, kræve 
grundlæggende ændringer i de berørte 
sektorer eller kræve, at der stilles 
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beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser, uddannelse eller varer 
eller tjenester eller kræve, at der stilles 
alternativer hertil til rådighed.

alternativer hertil til rådighed.

Or. fr

Ændringsforslag 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Uanset forpligtelsen til at sikre reel og 
lige adgang, og hvis det er nødvendigt i et 
bestemt tilfælde, skal der foretages 
tilpasninger i rimeligt omfang, 
medmindre dette ville medføre en 
uforholdsmæssig stor byrde.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af, om de nødvendige 
foranstaltninger til overholdelse af stk. 1 
ville medføre en uforholdsmæssig stor 
byrde, tages der særlig hensyn til 
organisationens størrelse og ressourcer, 
dens art, de skønnede omkostninger, 
varernes og tjenesternes livscyklus og de 
mulige fordele ved forbedret adgang for 
handicappede. Hvis byrden i tilstrækkeligt 
omfang lettes gennem foranstaltninger, 
der er normale elementer i den 
pågældende medlemsstats 

udgår
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ligebehandlingspolitik, anses den ikke for 
at være uforholdsmæssig stor.

Or. fr

Ændringsforslag 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre fuld ligestilling i praksis er 
princippet om ligebehandling ikke til 
hinder for, at de enkelte medlemsstater 
opretholder eller vedtager 
særforanstaltninger, der har til formål at 
forebygge eller opveje ulemper knyttet til 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering.

For at sikre fuld ligestilling i praksis er 
princippet om ligebehandling ikke til 
hinder for, at de enkelte medlemsstater 
opretholder eller vedtager 
særforanstaltninger, der har til formål at 
forebygge eller opveje ulemper knyttet til 
religion eller tro, handicap, alder, køn eller 
seksuel orientering.

Or. es

Ændringsforslag 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre fuld ligestilling i praksis er 
princippet om ligebehandling ikke til 
hinder for, at de enkelte medlemsstater 
opretholder eller vedtager 
særforanstaltninger, der har til formål at 
forebygge eller opveje ulemper knyttet til 
religion eller tro, handicap, alder eller
seksuel orientering.

For at sikre fuld ligestilling i praksis er 
princippet om ligebehandling ikke til 
hinder for, at de enkelte medlemsstater 
opretholder eller vedtager 
særforanstaltninger, der har til formål at 
forebygge eller opveje ulemper knyttet til 
religion eller tro, handicap, alder, seksuel 
orientering eller køn.

Or. de
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Ændringsforslag 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
retsorden alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at det, når en person, der mener 
sig krænket, fordi princippet om 
ligebehandling tilsidesættes i forhold til 
den pågældende, for en domstol eller en 
anden kompetent myndighed fremfører 
faktiske omstændigheder, som giver 
anledning til at formode, at der er udøvet 
direkte eller indirekte forskelsbehandling, 
påhviler sagsøgte eller den indklagede at 
bevise, at forbuddet mod 
forskelsbehandling ikke er blevet overtrådt.

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
retsorden alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at det, når en person, der mener 
sig krænket, fordi princippet om 
ligebehandling tilsidesættes i forhold til 
den pågældende, for en domstol eller en 
anden kompetent myndighed fremlægger 
umiddelbart tilstrækkelige beviser for 
direkte eller indirekte forskelsbehandling, 
påhviler sagsøgte eller den indklagede at 
bevise, at forbuddet mod 
forskelsbehandling ikke er blevet overtrådt.

Or. fr

Ændringsforslag 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme af ligebehandling af alle 
uanset religion eller tro, handicap, alder 
eller seksuel orientering. Sådanne organer 
kan være en del af institutioner, der har til 
opgave på nationalt plan at forsvare 
menneskerettighederne eller beskytte 
enkeltpersoners rettigheder, herunder 
rettigheder i henhold til 
fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 
2000/43/EF og 2004/113/EF.

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme af ligebehandling af alle 
uanset religion eller tro, handicap, alder,
køn eller seksuel orientering. Sådanne 
organer kan være en del af institutioner, 
der har til opgave på nationalt plan at 
forsvare menneskerettighederne eller 
beskytte enkeltpersoners rettigheder, 
herunder rettigheder i henhold til 
fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 
2000/43/EF og 2004/113/EF.

Or. es



AM\764087DA.doc 27/27 PE418.337v01-00

DA

Ændringsforslag 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme af ligebehandling af alle 
uanset religion eller tro, handicap, alder 
eller seksuel orientering. Sådanne organer 
kan være en del af institutioner, der har til 
opgave på nationalt plan at forsvare 
menneskerettighederne eller beskytte 
enkeltpersoners rettigheder, herunder 
rettigheder i henhold til 
fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 
2000/43/EF og 2004/113/EF.

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme af ligebehandling af alle 
uanset religion eller tro, handicap, alder,
seksuel orientering eller køn. Sådanne 
organer kan være en del af institutioner, 
der har til opgave på nationalt plan at 
forsvare menneskerettighederne eller 
beskytte enkeltpersoners rettigheder, 
herunder rettigheder i henhold til 
fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 
2000/43/EF og 2004/113/EF.

Or. de

Ændringsforslag 104
Donata Gottardi

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal senest den ........... 
indlede godkendelsesforløbet for et 
forslag, der tager sigte på at koordinere 
dette direktiv med de eksisterende 
direktiver om lige muligheder og forbud 
mod forskelsbehandling.

Or. it
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