
Directiva UE: accesul la bunuri i servicii

Situaţia actuală a Directivei Uniunii Europene
Directiva este la ora actuală 
în formă de proiect. Titlul 
oficial este “Propunere de 
Directivă a Consiliului cu 
privire la punerea în aplicare 
a principiului tratamentului 
egal al persoanelor indiferent 
de religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare 
sexuală” (COM (2008) 426).1 A 
fost publicată în iulie de către 
Comisia Europeană.

Scopul propunerii a 
fost influenţat de către 
Parlamentul European, 
care a transmis o rezoluţie 
în mai, reamintind Comisiei 
îndatorirea de a întocmi o 

directivă cuprinzătoare cu 
privire la dizabilităţi, vârstă, 
credinţă ori religie şi orientare 
sexuală.2

Directiva poate deveni lege 
dacă toate statele membre o 
acceptă în sedinţă la Consiliul 
Uniunii Europene. Deşi stă în 
puterea Consiliului să emită 
sau să retragă propunerea, 
acesta trebuie să consulte 
Parlamentul European şi să ia 
în considerare opinia acestuia 
înaintea votării propunerii 
Comisiei.

Acest proiect de Directivă 
este la ora actuală discutat de  
Comitetului Parlamentar 

pentru Drepturi Civile, Justiţie 
şi Afaceri Interne. Când 
Comitetul va trimite analiza sa, 
şi amendamentele sugerate, 
Parlamentul European va vota 
concluziile iar Consiliul va 
lua în considerare adoptarea, 
amendarea sau respingerea 
Directivei. Această etapă ar 
putea avea loc la începutul lui 
2009.

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:DKEY= 
473800:RO:NOT

2 http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0212+0+DOC+XML+V0//RO

Uniunea Europeană propune 
o Directivă pentru a scoate în 
afara legii discriminarea pe 
motive care includ religia şi 
orientarea sexuală în ceea ce 
priveşte accesul la bunuri şi 
servicii disponibile publicului  
şi furnizarea acestora.

Legi similare în Marea 
Britanie şi în alte ţări au 
provocat eroziunea gravă 
a libertăţii religioase şi 
expluzarea creştinilor din 
spaţiul public (vezi interiorul 
broşurii pentru exemple).

Această Directivă va 
însemna că ‘drepturile 
homosexualilor’ şi valorile 
seculare vor decide felul în 
care organizaţiile creştine îşi
vor desfăşura activitatea 
legată de servicii şi comerţ.

Directiva ar putea 
însemna că proprietarii creştini
 de hoteluri ar putea fi obligaţi  

să ofere camere duble  
cuplurilor de homosexuali.

Sau că o primărie să nu 
mai finanţeze un proiect 
comunitar creştin pentru că 
aceasta ar putea fi privită 
drept favorizarea unei religii.

Referirile cu privire la 
‘hărţuire’ din cadrul Directivei 
ar putea de asemenea 
afecta felul în care creştinii 
îşi comunică convingerile 
religioase în timpul 
activităţilor de comerţ sau a
prestării de servicii.

Această broşură v-ar putea 
ajuta să înţelegeţi problema   
şi ce aţi putea face pentru a 
vă păstra libertatea religioasă.

Ameninţare la adresa 
libertăţii religioase
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Directiva UE include 
prevederi legate de 
hărţuire pe motiv de 
religie ori credinţă, 
dizabilităţi, vârstă şi 
orientare sexuală. 
Hărţuirea este unul 
dintre cele mai 
alarmante aspecte 
ale acestui proiect de 
Directivă.

În lumina acestei 
Directive, hărţuirea 
este definită ca 
fiind situaţia în care 
o persoană aduce 
atingere demnităţii altei 
persoane şi creeză un 
mediu intimidant, ostil, 
degradant şi umilitor 
pentru respectiva 
persoană. 

Aceast mod de  
definire poate ajunge 
o ameninţare majoră 
la adresa libertăţii de 
expresie, precum şi a 
libertăţii religioase.

Directiva propune 
un set de cerinţe 
minime, astfel că 
Guvernele naţionale 

sunt libere chiar să 
depăşească cerinţele 
Directivei, dacă doresc 
aceasta.

Guvernul Marii 
Britanii a mers mult 
dincolo de aceste 
cerinţe când a 
implementat o altă 
directivă cu privire la 
hărţuire.

Guvernul a 
implementat Directiva 
Muncii în 2000 care 
stipula o definire chiar 
şi mai neclară a hărţuirii. 
Acesta a schimbat un 
“şi” important, intr-un 
“sau”. De asemenea 

s-a cerut punerea unui 
mare accent pe opinia 
pretinsei victime. 
Aceasta este o parte 
foarte subiectivă a 
textului, care nu era 
prezentă in Directiva 
Muncii. 

Rezultatul este acela 
că dacă o persoană 
percepe faptul că 
s-a creat un mediu 
‘ofensator’ pentru ea, 
atunci acest unic aspect 
este suficient pentru a 
se decide că ne aflăm 
în faţa unei situaţii de 
hărţuire—indiferent de 
intenţia presupusului 

făptuitor. 
Când cineva poate 

pretinde faptul că a fost 
hărţuit, doar fiindcă s-a 
simţit ofensat, atunci 
libertatea expresiei 
 cât şi libertatea 
religiei sunt serios 
ameninţate.

Dacă această nouă
Directivă urmează să
fie introdusă în forma 
actualului proiect, 
atunci toate statele 
membre UE se află 
în pericolul de a o 
implementa cu exces 
de zel.

Hărţuirea a pătruns în legislaţie 
 odată cu introducerea în Irlanda
 de Nord, de către Guvernul Marii
Britanii a prevederilor  care
interziceau discriminarea pe baza 
 orientării sexuale în cadrul 
 furnizării de bunuri sau servicii . 

Definiţia hărţuirii a fost 
elaborată de către o comisie 
a Parlamentului Britanic 
cu atribuţiuni în domeniul 
drepturilor omului, şi a atras 
îngrijorări legate de faptul 
că este prea cuprinzătoare 
şi vagă. Comitetul a precizat 
riscul incompatibilităţii atât 
cu libertatea de expresie din 
Articolul 10 al Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului 
cât şi libertatea de gândire, 
conştiinţă şi religie din 
Articolul 9:

“Potenţiala interferenţă cu 
libertatea de expresie apare 
întrucât oamenii se vor simţi 

restricţionaţi în a spune ceva 
dacă se tem că o persoană ar 
putea resimiţi aceasta drept o 
violare a demnităţii sau crearea 
un mediu ofensator. Potenţiala 
interferenţă cu libertatea 
religiei şi credinţei apare fiindcă 
prezentarea unor credinţe 
doctrinare crezute sincer ar 
putea fi percepută ca violare a 
demnităţii unei persoane sau 
crearea unui mediu ofensator.”

Legile au fost atacate la 
Curtea Supremă a Marii Britanii, 
iar prevederile legate de 
hărţuire au fost eliminate pe 
considerentul încălcării libertăţii 
de expresie şi libertăţii religioase.

Prevederile legate de hărţuire ameninţă libertatea de expresie

Parlamentul Marii Britanii avertizează cu privire la legea hărţuirii



Tabără creştină 
chemată în 
judecată de către 
homosexuali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recent datorită unor  legi
similare Directivei, aflate în 
vigoare în Victoria,
 Australia, proprietarii 
creştini ai  unei tabere 
creştine au fost  chemaţi 
în judecată după ce au
refuzat să permită unui 
grup de homosexuali 
să organizeze o tabără 
în locaţia respectivă. 
Proprietarii au spus că 
acest fapt este împotriva 
convingerilor lor.

Asistenţi 
maternali 
creştini sunt 
obligaţi să 
semneze petiţii 
în favoarea 
homosexualilor
 
Legi britanice, similare 
cu Directiva, au făcut 
posibil ca un Consiliu 
Local să oblige un cuplu 
de asistenţi maternali 
creştini să semneze 
un act care îi obliga să 
promoveze drepturile 
homosexualilor. Domnul 
şi Doamna Matherick 
aveau copiii în grijă de 
mai bine de şase ani.

Legi similare în Marea Britanie au 
obligat cinci agenţii de adopţii 
înfiinţate pe principii de credinţă 
creştină să rupă toate legăturile 
cu Biserica Catolică, iar una a fost 
închisă.

Aceste agenţii au jucat timp 
îndelungat un rol important 
în serviciile de adopţii, deseori 
instrumentând cazuri dificile prin 
găsirea unui cămin pentru copii 
mai mari.

Când noile legi au fost 
introduse, agenţiile catolice au 
cerut să fie exceptate, pentru a se 
proteja componenţa religioasă a 
activităţii lor. Guvernul a refuzat 
să le acorde această excepţie. 
Dimpotrivă, agenţiile au primit 
termen până la sfârşitul lui 2008 
ca să se conformeze noilor 
reglementări.

Cel puţin o agenţie este 
gata să înfrunte aceste legi, 
continuând să plaseze copii 
doar la cupluri heterosexuale 

căsătorite, şi riscă să fie chemată 
în judecată pentru aceasta.

Memorandumul explicativ 
al Comisiei spune că Directiva 
nu va cere vreunui Stat 
Membru să îşi schimbe legile 
şi practicile actuale cu privire 
la chestiuni legate de adopţii. 
Totuşi, acest memorandum nu 
are forţă obligatorie. Ceea ce 
contează este interpretarea 
Curţii Europene de Justiţie (CEJ). 
Nu este clar care va fi această
interpretare, întrucât Directiva 
nu menţionează adopţiile. 
Un exemplu clasic a ceea ce 
poate face CEJ atunci când are 
la îndemână o directivă este 
recentul caz Maruko. În acest 
caz, Curtea a folosit principiul 
extensibilităţii, pentru a extinde 
Directiva într-un mod care 
contrazice intenţia iniţială a 
acesteia.1

1  Maruko v Versorgungsanstalt der 
Deutschen Bühnen [2008] 2 C.M.L.R. 32

Biserica Catolică obligată să 
renunţe la activităţi de adopţie

Un fotograf este chemat în judecată fiindcă a 
refuzat să fotografieze o ‘nuntă’ de lesbiene
Un fotograf creştin, Elaine 
Huguenin din New Mexico, SUA, 
a fost solicitată de către un cuplu 
de lesbiene să le fotografieze 
‘ceremonia de dedicare’.

Elaine a refuzat solicitarea 
datorită convingerilor 
sale religioase cu privire la 
homosexualitate. A fost dată 
în judecată de către cele două 
femei pe temeiuri legale similare 
cu cele propuse în proiectul de 
Directivă a UE.

Lui Elaine Huguenin i s-a spus 
ca a acţionat discriminatoriu pe 
motiv de orientare sexuală şi 
a fost amendată cu 6.000$. Iar 
aceasta se întâmplă în contextul 
în care ‘căsătoriile’ homosexuale 
nici nu sunt recunoscute legal în 

New Mexico.
Când prevederi legislative 

similare au fost propuse în Marea 
Britanie, creştinii au avertizat 
că ar putea să apară situaţii 
asemănătoare cu cea din SUA. 
Creştinii din toată Europa sunt 
expuşi aceluiaşi pericol datorită 
prevederilor proiectului de 
Directivă.

Elaine Huguenin



Registered office: The Christian Institute, Wilberforce House, 4 Park Road, Gosforth Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8DG, UK
Tel:  +44 (0)191 281 5664 Fax: +44 (0)191 281 4272 Email: info@christian.org.uk Internet: www.christian.org.uk

Registered in England as a charity Charity No. 100 4774 Company No. 263 4440. A charity registered in Scotland Charity No. SC039220

Informează-te, ţine legătura!

Este vital ca şi creştinii să fie la curent cu ultimele evoluţii legate de 
Directivă. Institutul Creştin este foarte activ în apărarea libertăţilor 
religioase. Vor fi momente cruciale în care creştinii vor trebui să ia 
atitudine. Vă rugăm să luaţi legătura cu noi iar noi vă vom informa 
despre campanii şi cum ne puteţi ajuta.

  www.christian.org.uk

  info@christian.org.uk

  +44 191 281 5664
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Consiliile locale

Consiliile locale şi 
autorităţile publice au 
folosit legile privind 
nediscriminarea 
religioasă ca pretext 
pentru înlăturarea 
oricăror referiri 
publice la creştinism, 
înlocuindu-le cu termeni 
mai puţin ‘ofensatori’.

Legile privind 
‘egalitatea’ religioasă 
au făcut ca în consiliile 
locale din Bideford şi 
Worcester să fie interzisă 
o tradiţie de sute de 
ani care presupunea 
rostirea unei rugăciuni 
înainte de sedinţa de 
dimineată.

În iunie 2005, 
Consiliul din Torbay 
a decis înlăturarea 
unei cruci de lemn 
de pe pereţii capelei 
crematoriului din 
oraş, iar clădirea a fost 
redenumită drept “sală 
de ceremonii”.

Bisericile

Un grup hindus a 
ameninţat că va 
deschide acţiuni în 
instanţă împotriva a 
două biserici care au 
refuzat să permită 
ţinerea de cursuri de 
yoga în perimetrul 
acestora.

Clericii implicaţi 
în acest incident au 
explicat faptul că ei cred 
că yoga este necreştină 
şi contrară credinţelor 
lor religioase. Cu toate 
acestea, grupul hindus 
a etichetat bisericile 
drept “intolerante”. 
Pretindeau faptul că 
acţiunile celor doi 
clerici încalcă asa-
numita legislaţie a 
egalităţii (similară 
cu propunerile din 
proiectul de Directivă) 
şi au cerut avocaţilor lor 
să cerceteze cauza.

Crăciunul

Sărbătorile de 
Crăciun au fost de 
asemenea afectate 
de reguli privitoare la 
egalitatea religioasă, 
asemănătoare cu 
proiectul de Directivă. 
Consiliile locale şi-au 
informat angajaţii că 
nu au voie să-şi trimită 
unii altora felicitări de 
Crăciun, iar bisericilor 
li s-a interzis să facă 
publicitate cu privire 
la serviciile de Crăciun, 
ca nu cumva membrii 
altor religii să se simtă 
ofensaţi.

Cuvintele 
“decoraţii de Crăciun” 
au fost inlocuite cu 
“decoraţii festive”, iar 
unele consilii locale 
au încercat chiar 
să redenumească 
Crăciunul, prin denumiri 
necreştine, cum a fost la 
noi “Moş Gerilă”. 

Lucrări de caritate 

Un adăpost pentru 
persoane fără locuinţă, 
administrat de 
persoane creştine a 
fost informat că riscă să 
piardă finanţări publice 
consistente datorită 
faptului ca este “prea 
creştin”.

Consiliul Local 
a cerut încetarea 
adresării de mulţumiri 
lui Dumnezeu înaintea 
servirii mesei, precum 
şi înlăturarea Bibliei de 
pe mese, ca nu cumva 
necreştinii care vin în 
adăpost să se simtă 
ofensaţi.

Administratorii 
creştini ai adăpostului 
au spus că preferă să 
abandoneze lucrarea 
dacă nu o pot continua 
cu acelaşi specific 
creştin.

Legile privind ‘egalitatea’ religioasă pot 
fi folosite deseori împotriva creştinilor




