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Относно: Становище относно правното основание на предложението за директива 
на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 
92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето по време на работа на 
бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки  
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

Уважаема г-жо Председател,

С писмо от 12 януари 2010 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси 
съгласно член 37, параграф 2 от Правилника за дейността, във връзка с разглеждането 
на целесъобразността на правното основание на въпросното предложение на 
Комисията.

Комисията разгледа гореспоменатия въпрос на своето заседание от 28 януари 2010 г.

Правното основание, предложено от Комисията за това предложение за директива, е 
член 137, параграф 2 от Договора за ЕО, заедно с член 141, параграф 3. След влизането 
в сила на Договора от Лисабон, правното основание се съдържа в член 153, параграф 2 
и член 157, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС.

Някои членове на водещата комисия внесоха изменения, в които се заличава 
позоваването на член 157, параграф 3 в преамбюла на предложението за директива.  
Съответно въпросът е дали предложението за директива може да се основава 
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единствено на член 153.

От процедурна гледна точка едновременното използване на двата члена не създава 
каквито и да е проблеми, тъй като и в двата случая се прилага обикновената 
законодателна процедура.  Фактът, че член 153, параграф 2 изисква да се проведе 
консултация както с Европейския икономически и социален комитет, така и с Комитета 
на регионите, а член 157 изисква единствено консултация с първия комитет, не 
представлява проблем. 

I. Относими членове от Договора за функционирането на ЕС

„Член 157

1. Всяка държава-членка осигурява прилагането на принципа за равно заплащане на 
мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност.

2. За целите на настоящия член под „заплащане“ се разбира обичайната основна или 
минимална заплата или надница, както и всяка друга придобивка в пари или в натура, 
изплатена пряко или непряко от работодателя на работника за неговия труд.

Равното заплащане без дискриминация, основаваща се на пола, означава:

а) че заплащането за един и същи труд, положен при сделна система за заплащане, се 
изчислява на база една и съща мерна единица;

б) че заплащането за труд, положен при повременна система за заплащане, е едно и 
също за една и съща работа.

3. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената 
законодателна процедура, след консултация с Икономическия и социален комитет, 
приема мерки, които осигуряват прилагането на принципа за равни възможности и 
равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и труда, включително и на 
принципа за равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност.

4. …

Член 153

1. С оглед постигането на целите на член 151, Съюзът подкрепя и
допълва дейностите на държавите-членки в следните области:

а) подобряване в частност на работната среда с цел закрилата на здравето и 
безопасността на работниците;

б) условия на труд;

в) социална сигурност и социална закрила на работниците;
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г) закрила на работниците при прекратяване на трудовия договор;

д) информиране и консултиране на работниците;

е) представителството и колективната защита на интересите на работниците и на 
работодателите, включително и съвместното управление, при условията на параграф 5;

ж) условия за заетост на граждани на трети страни, законно пребиваващи на 
територията на Съюза;

з) интегриране на лицата, изключени от пазара на труда, без да се накърнява член 166;

и) равенство между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и 
третирането при работа;

й) борба срещу социалната изолация;

к) модернизация на системите за социална закрила, без да се засяга буква в).

2. За целта Европейският парламент и Съветът:

а) ….

б) могат да приемат в областите, изброени в параграф 1, а) – и), посредством 
директиви, минимални изисквания, които следва да бъдат приложени постепенно, като 
се имат предвид условията и техническите правила във всяка държава-членка. Тези 
директиви избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения 
по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни 
предприятия.

Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с обикновената 
законодателна процедура след консултация с Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите.

…..

3. …“

II. Избор на правно основание от Комисията

Комисията обосновава прибягването до двойно правно основание по следния начин: 
Предложението се основава на член 153, параграф 2 и член 157, параграф 3 от Договора 
за функционирането на ЕС. Въпреки че Директива 92/85/ЕИО се основава на ...  
[понастоящем член 153 от Договора за функционирането на ЕС] и представлява 
отделна директива в рамките на Директивата относно безопасността и здравето на 
работниците на работното място (Директива 89/391/ЕИО), член 157 от Договора за ЕО 
е добавен към правното основание на настоящото предложение. Отпускът по 
майчинство е от основно значение за закрилата на здравето и безопасността на 
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бременните работнички и работничките родилки. Закрилата от уволнение или 
дискриминация поради бременност или майчинство е от основно значение за закрилата 
на здравето и безопасността на жените, както и заплащането на отпуска по майчинство. 
Но правата, произтичащи във връзка с отпуска по майчинство, неговата 
продължителност и заплащане, правата и задълженията на жените, вземащи отпуск по 
майчинство или завръщащи се от такъв, също са неизменно свързани с прилагането на 
принципа за равни възможности и равно третиране на жените и мъжете, установен в 
член 157, параграф 3. Поради това за настоящото предложение се използват 
едновременно две правни основания.1. 

III. Анализ

Разглежданото предложение за директива има за цел да измени по-ранна директива 
(98/85/ЕИО), която се основава на член 118а, предшестващ член 153 от Договора за 
функционирането на ЕС. През съответния период въпросът за равенството между 
мъжете и жените не се разглеждаше в член 118а, а в член 119, и то единствено от 
гледна точка на равното третиране по отношение на заплащането.

След Договора от Амстердам на равенството между мъжете и жените беше отредено 
съответното място в Договорите. От една страна, то се представя като общ принцип в 
член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за функционирането на ЕС, в който се 
предвижда, че Съюзът „се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и 
насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, 
солидарността между поколенията и защитата на правата на детето“. Това се подсилва 
чрез член 8 от Договора за функционирането на ЕС: „Във всички негови дейности, 
Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на 
равенството между мъжете и жените“. Този принцип намира израз в областта на 
социалната политика в член 153, параграф 1, буква и) („равенство между мъже и жени 
по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането при работа“) и член 
157, по-специално параграф 3 (приемане на мерки, „които осигуряват прилагането на 
принципа за равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на 
заетостта и труда, включително и на принципа за равно заплащане за равен труд или 
труд с равна стойност“).

В предложението за директива Комисията добави към първоначалното правно 
основание, което понастоящем се съдържа в член 153 от Договора за функционирането 
на ЕС и в което, наред с другото, се разглежда закрилата на здравето и безопасността на 
работниците и равенството между мъже и жени по отношение на третирането при 
работа, член 157, параграф 3, който се отнася конкретно до равното третиране на 
мъжете и жените в областта на заетостта и труда. Поради това Комисията иска да 
покаже, че предложението за директива се отнася не само до закрилата на здравето и 
безопасността на работното място на бременните работнички и работничките родилки 
или кърмачки, както се посочва в заглавието, но и до разпоредбите относно отпуска по 
майчинство, неговата продължителност и заплащане и правата и задълженията на 
жените, вземащи отпуск по майчинство или завръщащи се от такъв, които според нея 

                                               
1 Позоваванията на Договора са актуализирани, с цел да се вземе предвид влизането в сила на Договора 
от Лисабон.
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са също неизменно свързани с прилагането на принципа за равни възможности и равно 
третиране на мъжете и жените, съгласно установеното в член 157, параграф 3. Това е 
отразено в съображение 2 от предложението за директива, в което допълнителното 
правно основание се обосновава по следния начин: „Тъй като настоящата директива се 
отнася не само за здравето и безопасността на бременните работнички, работничките 
родилки или кърмачки, а и за въпроси, свързани с равностойното третиране, като 
например правото на завръщане на същото или равностойно работно място, правилата 
относно уволнението и трудовите права, или относно по-добрата финансова подкрепа 
по време на отпуск, нейното правно основание се формира съвместно от членове 153 и 
157“.

Съответните изменения, внесени в рамките на комисията по правата на жените и 
равенството между половете, са обосновани, както следва:

„Директива 92/85/ЕИО се отнася до законната защита на здравето на бременните 
работнички, работничките-родилки или кърмачки преди и след раждането, предвид 
биологическото състояние на жената по време и след бременността, съгласно 
установената съдебна практика на Съда на Европейските общности. Работничките 
майки са тези, които биха се възползвали в най-голяма степен от отпуска, свързан с 
раждане. Следователно тази директива няма отношение към равенството на 
възможностите и равното третиране на мъжете и жените спрямо заетостта и труда или 
към съвместяването на семейния и личния живот. Член [157] не може да бъде посочен.” 
(Изменения 74 и 77, Anna Záborská).

„Изборът на правно основание, базиращо се на член [157] от Договора …, води до 
проблеми. Директивата от 1992 г. се основаваше на член [153] от Договора за ЕО 
относно закрилата на здравето и безопасността на работниците. Член [157] се отнася до 
принципа за равно третиране и равни възможности за мъжете и жените. Добавянето на 
това правно основание оправдава разширяването на обхвата на директивата отвъд 
отпуска по майчинство (и по-специално включването в него на родителския отпуск, 
отпуска по бащинство, отпуска за осиновяване и др.) и свежда въпросите, свързани с 
отпуска по майчинство, до строгото спазване на принципа на равенство между мъжете 
и жените“ (Изменения 75 и 78, Philippe Juvin).

Два въпроса възникват във връзка с тези доводи. На първо място е необходимо да се 
определи дали съществува пряка връзка между понятието за равенство между мъжете и 
жените и предмета на директивата.

Ако отговорът на този въпрос е положителен, ще бъде необходимо да се определи дали 
е целесъобразно към член 153, параграф 2, да се добави член 157, параграф 3, при 
условие че въпросът за равенството между мъжете и жените в областта на заетостта и 
труда се съдържа и в двата члена.

Има ли връзка между предмета на директивата и въпроса за равенството между 
мъжете и жените?

Въпросната директива има за цел да закриля работничките по време на бременност, 
непосредствено след раждане и при кърмене. Тъй като поради естеството си тези 
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обстоятелства са специфични за жените с оглед на биологичните им функции, 
директивата се отнася единствено до жените или съдържа разпоредби, които са 
предназначени единствено за жените. На пръв поглед доводът, че в директивата не се 
разглеждат въпроси, свързани с равенството между мъжете и жените, изглежда 
логичен, но случаят не е такъв.

Съгласно съдебната практика изборът на правно основание за даден акт не може да се 
основава единствено на убеждението на дадена институция1, а трябва да се основава на 
обективни обстоятелства, които подлежат на съдебен контрол … сред тези 
обстоятелства са по-специално целта и съдържанието на нормативния акт2.
Действително, като се вземе предвид широкият набор от доказателства както от самата 
директива, така и от общия й контекст, пределно ясно е, че директивата е тясно 
свързана с въпроса за равенството между мъжете и жените. Да се твърди, че това не е 
така, е нелогично и би се равнявало на погрешно тълкуване на смисъла и целта на 
предложението за директива.

1. Определения и обща рамка

Изглежда, че погрешното тълкуване се корени в понятието за равенство. Член 157, 
параграф 3 предвижда приемането на мерки, „които осигуряват прилагането на 
принципа за равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на 
заетостта и труда“. Самата формулировка на този член сочи, че равенството може да 
приеме различни форми. В този случай става въпрос за равно третиране и равни 
възможности. Мъжете и жените трябва не само да се ползват с равно третиране, но и да 
получават равни възможности, или да не бъдат в неравностойно положение или да не 
имат по-ограничени или по-големи възможности въз основа на своята полова 
принадлежност.

Следователно концепцията за равенство е тясно свързана с концепцията за 
дискриминация или, по-скоро, за недискриминация. В статия, озаглавена „Понятието за 
дискриминация във френското и европейското право“, Daniel Lochak дава интересно 
определение на сходните, но все пак различни понятия за неравенство и 
дискриминация.   На първо място той посочва, че двете понятия са неразделни 
дотолкова, доколкото  въпросът за дискриминацията следва да се разглежда в по-
широкия контекст на волята за борба срещу дискриминацията3.  Той твърди, че 
неравенството е „фактическо положение“, което се дължи или на присъщи на 
отделните лица фактори или на външни фактори. От своя страна, дискриминацията е 
свързана с „действие на друго лице“ и представлява „акт на деец“.  В този случай, като 
закриля специална категория, а именно бременните жени, родилките или кърмачките, 
директивата предотвратява появата на дискриминационно поведение, като позволява 
жените да не бъдат поставяни в неблагоприятно положение поради биологичното им 
състояние.
                                               
1 Решение от 1987 г. по дело Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“), 45/86, Recueil, стр. 1493, 
точка 11.
2 Решение от 1991 г. по дело Комисия/Съвет („Титанов диоксид“), C-300/89, Recueil, стр. I-2867, точка 10.
3 D. Lochak, „Понятието за дискриминация във френското и европейското право“ в „Egalité des sexes: la 
discrimination positive en question“, стр. 40.
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Съдът на ЕС определя дискриминацията като прилагане „на различни правила към 
сходни положения“ или „на едно и също правило към различни положения “1. Въз 
основа на същото определение Съдът се произнесе срещу въведената във Франция 
обща забрана на нощния труд за жени на основанието, че мъжете и жените са 
поставени в същото положение по отношение на потенциалните отрицателни 
последици от нощния труд.  В резултат, вземайки предвид принципа на равенство, 
жените не могат да бъдат освободени от нощен труд единствено на основание на своя 
пол.  От друга страна Съдът потвърди, че забраната важи в случай на бременни 
работнички или работнички кърмачки, тъй като в този период въпросните жени се 
намират в положение, различно от това на колегите им мъже.

От тези аргументи следва, че поради своето биологично състояние бременните жени, 
родилките и кърмачките са в положение, различно от това на мъжете. Следователно 
може да се направи извода, че прилагането на сходни правила към различните 
положения представлява дискриминация, докато прилагането на специални правила 
към жените в този период е оправдано от факта, че те се намират в различно положение 
от това на мъжете. Фактът, че директивата се отнася единствено до жените съвсем не я 
отдалечава от принципа на равенство, а потвърждава факта, че тя прилага принципа на 
равенство, тъй като позволява, благодарение на предвидените в нея специални правила, 
жените да не бъдат поставяни в неблагоприятно положение поради особеното си 
положение. Директивата представлява отговор на дискриминацията и на фактическото 
неравенство, което се поражда от биологичното състояние на жените работнички, 
съпоставено с това на мъжете. Като закриля изрично бременните жени, родилките или 
кърмачките, директивата има за цел да позволи на жените да получат равно третиране с 
това на мъжете и да им се предоставят наистина равни възможности.

Докато неравенството има характер на фактическо положение, равенството може да 
съответства на фактическо или юридическо положение, с други думи равенството може 
да бъде реално или формално. Доводът, че няма връзка между директивата и 
равенството между мъжете и жените се основава на концепцията за формално 
равенство.  Съгласно този довод, дадена мярка се приема на основание на принципа на 
равенство между мъжете и жените само когато налага същото поведение и към двата 
пола или забранява възприемането на различно поведение в зависимост от пола за 
въпросното лице. Параграф 1 от член 157 попада в тази категория, като постановява 
принципа за „равно заплащане на мъжете и жените“. Понастоящем съществуват 
многобройни разпоредби, в които е залегнал принципът на формалното равенство 
между мъжете и жените и които забраняват, по-специално в областта на заетостта и 
работата, всяка форма на дискриминация въз основа на пола.

Статистиката обаче ясно сочи, че въпреки че равенството пред закона е постановено 
недвусмислено, съществува явно неравенство между мъжете и жените по отношение на 
трудовата заетост, третирането и заплащането. Следователно равенството между 
мъжете и жените на работното място далеч не е постигнато. Именно поради тази 
причина беше наблюдаван обрат както при националните, така и при европейските 

                                               
1 Дело Gillespie и други/Northern Health and Social Services Boards [1996], C-342/93, Сборник, стр. I-475, 
точка 16; Дело Brown/Rentokil Ltd [1998], C-394/96, Сборник, стр. I-4185, точка 30.
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политики в търсене не само на формално равенство, но и на реално, действително 
равенство. Според някои наблюдатели в резултат на това е настъпил обрат от равно 
третиране към равни възможности, от принципа на стриктно равенство към 
насърчаване на положителни действия. Необходимостта от това беше посочена в Обща 
препоръка № 25 относно член 4, параграф 1 от Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по отношение на жените относно временните специални 
мерки:

„Един чисто формален юридически или програмен подход не е достатъчен, за да се 
постигне фактическо равенство между мъжете и жените…  Освен това Конвенцията 
изисква на жените да се предостави равен старт и благоприятна среда, която да им 
позволи да постигат равни резултати. Не е достатъчно да се гарантира на жените 
третиране, идентично с това на мъжете. По-скоро трябва да бъдат взети предвид 
биологичните различия между мъжете и жените, както и различията, породени от 
социалната и културната среда. При някои обстоятелства ще се наложи различно 
третиране на жените и мъжете, за да се преодолеят тези различия.“1

Именно в този контекст на социалната политика правилата, предвидени в директивата, 
трябва да бъдат разглеждани като закрилящи бременните жени, кърмачките и 
родилките.  Несъмнено директивата съдържа правила, които поради естеството си са 
приложими само към жени, но тези правила изпълняват повелята за недискриминация, 
от една страна, и за постигане на реално равенство, от друга, като същевременно 
подпомагат защитата на здравето и безопасността на съответните жени работнички.

2. Доказателства, извлечени от съдържанието на директивата

а) От съображенията

Съображенията ясно посочват, че приемането на директивата трябва да се разглежда в 
контекста на закрилата на бременните жени, родилките и кърмачките от всяка проява 
на дискриминация, свързана с тяхното състояние, и има за цел да подпомогне по този 
начин постигането на принципа на равенство между мъжете и жените в областта на 
заетостта и труда.

Така съображение 3 гласи, че директивата се отнася за „ въпроси, свързани с 
равностойното третиране“. Съображения 4 и 5 посочват, че равенството между мъжете 
и жените е основен принцип, който трябва да ръководи действията на ЕС и да е 
залегнал в тях.  Съображение 7 включва директивата в категорията на 
законодателството „в областта на равенството между половете“. Що се отнася до 
съображения 11–17, те се позовават на съдебната практика на Съда на ЕС относно 
закрилата на бременните жени срещу дискриминация  съгласно принципа за равно 
третиране. Като се вземат предвид съображенията като цяло, от гледна точна на 
тяхното съдържание е ясно, че те сочат, че директивата е пряко свързана с 
насърчаването на равенството между половете на работното място. 

                                               
1 Комитет на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените, Обща препоръка № 25 –
тринадесета сесия, 2004 г., член 4, параграф 1 – Временни специални мерки.
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б) От разпоредбите

Тъй като разглежданото предложение за директива има за цел изменение на 
съществуваща директива, настоящият анализ следва да вземе предвид не само 
добавените или изменени членове, но и тези членове от Директива 92/85/ЕИО, които 
продължават да се прилагат.

Някои от членовете са пряко свързани със здравето и безопасността на работниците.  
Това е случаят на членове 3–8. Те касаят оценката на химически, физически и 
биологични агенти (член 3), задължението за оценяване на рисковете и предоставяне на 
информация за тях (член 4), действията, последващи резултатите от оценката (членове 
5 и 6), забраната за полагане на нощен труд (член 7) и отпуска по майчинство (член 8).

От друга страна, следните членове са пряко свързани със закрилата на жените срещу 
дискриминация, произтичаща от положението им на бременни, родилки или кърмачки. 
Съответно, член 9 закриля работничките от загуба на възнаграждение за прегледи 
преди раждане, когато е необходимо тези прегледи да се извършват в работно време, 
член 10 забранява уволняването по време на бременност и на отпуск по майчинство, 
член 11 гарантира правата и обезщетенията, произтичащи от трудовия договор, а член 
12 разглежда защитата на описаните по-горе права.

Настоящия специфичен анализ на разпоредбите предполага, че директивата има на 
практика двойна цел – да защитава здравето и безопасността на работничките и да им 
гарантира равно третиране.

(3) Доказателства, извлечени от документи, които не са част от директивата

Всички документи, придружаващи предложението за директива, го поставят несъмнено 
сред мерките за насърчаване на равенството между мъжете и жените на работното 
място.

а) Обяснителен меморандум

За да обоснове приемането на новата директива, Комисията има грижата да припомни 
нейния контекст, а именно действие на Съюза с цел съвместяване на професионалния 
живот с личния и семейния, равни възможности за мъжете и жените на пазара на труда 
и борба срещу дискриминацията, на която са подложени бременните жени по 
отношение на заетостта и работата. Във връзка с това тя изброява различните 
инструменти, които съществуват в тази област, като например „Пътна карта за 
равенство между жените и мъжете 2006—2010 г.“ и редица резолюции на Европейския 
парламент. Също така се споменава фактът, че са били проведени и консултации с 
Консултативния комитет за равни възможности на жените и мъжете.

б) Оценка на въздействието

Оценката на въздействието ни предоставя интересни подробности относно типа 
равенство, чието постигане цели наборът от мерки, предвидени в предложението за 
директива. В нея се посочва, че:
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„всяко действие ще има за цел постигането в по-голяма степен на 
равенство между половете по отношение на дяла им на участие на пазара 
на труда и по-добро съвместяване на професионалния живот с личния и 
семейния.“

Това твърдение е в пряко противоречие с обосновката на редица внесени изменения, 
които гласят, че „Следователно тази директива няма отношение към равенството на 
възможностите и равното третиране на мъжете и жените спрямо заетостта и труда или 
към съвместяването на семейния и личния живот“.

Мерките, целящи да закрилят бременните жени, родилките и кърмачките, имат пряко 
отношение към съвместяването на професионалния живот с личния и семейния. 
Посочените мерки дават възможност на жената да реши да отдели внимание на 
семейния си живот, без професионалният й живот да пострада. От логическа и 
формална гледна точка може да се каже, че този въпрос засяга и мъжете; статистиките 
обаче сочат, че воденето на семеен живот поражда много по-малко затруднения в 
професионалния живот за мъжете, тъй като жените поемат много по-голяма част от 
отговорността за него. Във връзка с това оценката на въздействието цитира 
съобщението на Комисията относно преодоляването на разликата в заплащането на 
жените и мъжете.

„Появата и отглеждането на децата трайно намаляват процента на заетост на 
жените, но не и при мъжете. В резултат на това професионалната кариера на 
жените е по-често прекъсвана, по-забавена и кратка, и следователно по-
ниско заплатена.“1

Следователно, за да установят равенство между мъжете и жените на работното място и 
равенство по отношение на възможностите за професионално развитие, мерките за 
насърчаване на съвместяването на професионалния и семейния живот – дори и някои от 
тях да са насочени само към жените – непосредствено подпомагат създаването на 
реално равенство, което все още не е постигнато.

Следователно мерките, предвидени в предложението за директива, ще подпомогнат, 
според оценката на въздействието, да се създаде равенство между половете по 
отношение на дяла им на участие на пазара на труда. Действително, привеждат се 
доводи, че удължаването на отпуска по майчинство може да осигури на жените по-
голяма стабилност по отношение на работното място, което са заемали преди 
бременността2. Така оценката на въздействието прогнозира, че в резултат на 
удължаването на отпуска по майчинство с четири седмици на жените може да им се 
налага по-рядко да удължават отсъствието си, като вземат родителски отпуск. 
Предоставянето на тези допълнителни седмици ще даде възможност на майката и 
детето да създадат по-силна връзка помежду си, като същевременно ще позволят на 

                                               
1 Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския Парламент, Европейския Икономически и Социален 
Комитет и Комитета на Регионите от 18 юли 2007 г., озаглавено „Как да преодолеем разликата в 
заплащането на жените и мъжете“ (COM(2007) 424 окончателен), точка 2-1.
2 Доклад за оценка на въздействието, SEC(2008) 2596, стр.31. Вж. също стр. 34.
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майката да организира с по-голяма готовност грижите за детето.   В това отношение 
оценката на въздействието гласи, че „по-дългата продължителност на отпуска по 
майчинство би могла да бъде полезен начин за намаляване на периода до получаването 
на достъп до заведения за детски грижи.“1  

Накрая, съдържащата се в предложението за директива разпоредба, която позволява на 
работничката да поиска промяна на работното си време и ритъм2 след периода на 
отпуск по майчинство, следва да позволи на жените да се върнат на работа на пълен 
работен ден и да се избегне необходимостта да работят на непълен работен ден3.  
Работодателят не е задължен да разреши искането на работничката, но се счита, че този 
вид разпоредби – понастоящем в сила в Обединеното кралство – имат положително 
въздействие по отношение на възможността жените да запазят работното място, което 
са заемали преди раждането на детето им.4

3. Заключение на анализа

Анализът както на предложението за директива, така и на придружаващите го 
документи ясно установява връзката между предложението за директива и принципа на 
равенство между мъжете и жените. Въпреки че тази връзка съществува, продължава да 
изглежда трудно да се класифицира директивата за закрилата на бременните жени, 
родилките и кърмачките. Това се дължи на факта, че по същество в нея не се 
предвиждат мерки, приложими както към мъжете, така и към жените, а само към 
последните.  От друга страна, тя няма естество на положителна мярка от вида, 
разрешен с член 157, параграф 4 от ДФЕС. Положителните мерки позволяват вземането 
на конкретни мерки с цел подпомагане на недостатъчно представения пол да се ползва 
от реално равенство. Тези мерки обаче са с временен характер и трябва да бъдат 
прекратени, след като равенството бъде постигнато. Но равенство между мъжете и 
жените по отношение на бременността никога няма да бъде постигнато, тъй като 
биологичното състояние на жената я поставя в различно положение от това на мъжа. 
Някои експерти класифицират подобни защитни мерки като изключение от принципа 
на равенство, но изглежда по-правилно те да бъдат описани като мерки, позволяващи 
да се постигне реално равенство между мъжете и жените, тъй като те предотвратяват 
дискриминация срещу жените (чрез забрана на уволняването и др.) и чрез наложените 
от тях задължения предоставят права на жените (право да се завърнат на работното си 
място и да се ползват от всички обезщетения, произтичащи от трудовия им договор) да 
се ползват фактически от равно третиране и да не бъдат поставяни в по-неблагоприятно 
положение поради това, че са жени, като същевременно им предоставя права, свързани 
със специфичните им потребности (отпуск по майчинство). Това е по-правилното 
становище, тъй като то произтича от съдебната практика на Съда на ЕС във връзка с 
тълкуването на член 2, параграф 3 от Директива 76/2075, който предвижда следното:

                                               
1 Доклад за оценка на въздействието, SEC(2008)2596, стр.35.
2 Член 11, параграф 5 (добавен към предложението за директива).
3 По-голямата част от работещите на непълен работен ден са жени.
4 Доклад за оценка на въздействието, SEC(2008)2596, стр. 33.
5 Директива 76/207/ЕИО на Съвета от 9 февруари 1976 година относно прилагането на принципа на 
равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионалната 
квалификация и развитие, и на условията на труд, ОВ 1976 L 39, стр. 40.



PE438.389v01-00 12/13 AL\803146BG.doc

BG

„3. Настоящата директива не засяга разпоредбите, отнасящи се до закрилата на 
жените, по-специално по отношение на бременността и майчинството.“

В решението си по дело Hoffmann1 и систематично в практиката си след това2, Съдът 
посочва, като се позовава конкретно на тази разпоредба, че признава „законността, по 
отношение на принципа на равно третиране, на закрилата на потребностите на жената в 
два аспекта. Първо, законно е да се осигури закрилата на биологичното състояние на 
жената по време на бременността и след нея, докато физическите и психическите й 
функции не се нормализират след раждането;  второ, законно е да се закрилят 
специалните отношения между жена и нейното дете през периода, който следва 
бременността и раждането.“3

Като посочва, че закрилата на жените е законна „по отношение на принципа на равно 
третиране“, Съдът неоспоримо поставя разглежданото предложение за директива в 
контекста на принципа на равенство, от който то не може – противно на предложеното 
от авторите на измененията – да бъде разделено.

IV. Тъй като насърчаването на равенството между мъжете и жените вече е 
предвидено в член 153, параграф 2, буква б), необходимо ли е добавянето на член 
157, параграф 3?

След влизането в сила на Договора от Амстердам въпросът относно равното третиране 
в областта на социалната политика се появява в два члена: понастоящем член 153, 
параграф 1, точка i) и член 157, параграф 3 от ДФЕС, които споменават съответно 
„равенство между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и 
третирането при работа“ и „равно третиране на мъжете и жените в областта на 
заетостта и труда, включително и на принципа за равно заплащане за равен труд или 
труд с равна стойност“. Въпреки че съдържанието на тези членове е сходно, 
общоприето мнение е, че член 157 разглежда въпроса относно равенството по-
конкретно и по-цялостно – от въпроса за равното заплащане (параграфи 1 и 2) до 
законността на положителните мерки в полза на недостатъчно представения пол, „за да 
се осигури … пълна равнопоставеност“ (параграф 4). От своя страна член 153 
постановява списък с области на компетентност на Съюза. 

V. Заключение

Предвид посоченото по-горе се застъпва становището, че е напълно основателно да се 
запазят двете правни основания – член 153 и член 157, параграф 3.

На свое заседание от 28 януари 2010 г. комисията по правни въпроси реши с 
единодушие, с 21 гласа „за“ и без „въздържали се“4, да Ви препоръча следното: за 

                                               
1 Дело 184/83 Hofmann/Barmer Ersatzkasse [1984], Сборник, стр. 3047.
2 Вж. например дело Webb/EMO Air Cargo [1994], C-32/93, Сборник, стр. I-3567.
3 Hofmann, точка 25.
4 На окончателното гласуване присъстваха: Klaus-Heiner Lehne (председател), Raffaele Baldassarre 
(заместник-председател), Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Evelyn Regner (заместник-
председател), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, 
Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, 
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предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването 
на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки следва да се използват едновременно две правни 
основания – член 153 и член 157, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Eva 
Lichtenberger, Sajjad Karim.


