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Med skrivelse af 12. januar 2010 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om relevansen
af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 37, 
stk. 2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 28. januar 2010.

Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag for det foreslåede direktiv er EF-traktatens 
artikel 137, stk. 2, og artikel 141, stk. 3. Dette retsgrundlag bliver efter Lissabontraktatens 
ikrafttræden til artikel 153, stk. 2, og artikel 157, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF).

Visse medlemmer af det korresponderende udvalg har fremsat ændringsforslag om at lade 
henvisningen til artikel 157, stk. 3, i præamblen til det foreslåede direktiv udgå. Spørgsmålet 
er således, om det foreslåede direktiv kan baseres på artikel 153 alene.

Rent proceduremæssigt er der ingen problemer forbundet med at have begge de to artikler 
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som retsgrundlag, da det i begge tilfælde er den almindelige lovgivningsprocedure, der finder 
anvendelse. Det er ikke noget problem, at der efter artikel 153, stk. 2, skal ske høring af både 
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, hvorimod det efter artikel 157 kun 
er førstnævnte udvalg, der skal høres.

I. De relevante artikler i TEUF

Artikel 157

1. Hver medlemsstat gennemfører princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi.

2. Ved løn forstås i denne artikel den almindelige grund- eller minimumsløn og alle 
andre ydelser, som arbejdstageren som følge af arbejdsforholdet modtager fra arbejdsgiveren 
direkte eller indirekte i penge eller naturalier.

Lige løn uden forskelsbehandling baseret på køn indebærer:

a) at den løn, der ydes for samme akkordlønnede arbejde, fastsættes på samme 
beregningsgrundlag

b) at den løn, der ydes for tidlønnet arbejde, er den samme for samme slags arbejde.

3. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure 
og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg foranstaltninger, der skal sikre 
anvendelsen af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i 
forbindelse med beskæftigelse og erhverv, herunder princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi.

4. …
Artikel 153

1. Med henblik på at virkeliggøre de i artikel 151 fastlagte mål støtter og supplerer 
Unionen medlemsstaternes indsats på følgende områder:

a) forbedring af især arbejdsmiljøet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed

b) arbejdsvilkårene

c) arbejdstagernes sociale sikring og sociale beskyttelse

d) beskyttelse af arbejdstagere ved ophævelse af en arbejdskontrakt

e) information og høring af arbejdstagerne

f) repræsentation af og kollektivt forsvar for arbejdstagernes og arbejdsgivernes 
interesser, herunder medbestemmelse, jf. dog stk. 5
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g) beskæftigelsesvilkår for tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt på Unionens 
område

h) integration af personer, der er udstødt fra arbejdsmarkedet, jf. dog artikel 166

i) lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og ligebehandling i arbejdet

j) bekæmpelse af social udstødelse

k) modernisering af de sociale beskyttelsessystemer, jf. dog litra c).

2. Med henblik herpå kan Europa-Parlamentet og Rådet:

a) …

b) på de i stk. 1, litra a)-i), nævnte områder ved udstedelse af direktiver vedtage 
minimumsforskrifter, der skal gennemføres gradvis under hensyn til de vilkår og tekniske 
bestemmelser, der gælder i hver af medlemsstaterne. I disse direktiver skal det undgås at 
pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse 
og udvikling af små og mellemstore virksomheder.

Europa-Parlamentet og Rådet træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure 
og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

…

3. …

II. Kommissionens valg af retsgrundlag

Det bemærkes, at Kommissionen giver følgende begrundelse for sin beslutning om at anvende 
et dobbelt retsgrundlag: Forslaget bygger på artikel 153, stk. 2, og artikel 157, stk. 3, i TEUF. 
Selv om direktiv 92/85/EØF bygger på …[nu artikel 153 i TEUF]) og er et særdirektiv inden 
for rammerne af direktivet om sikkerhed og sundhed (direktiv 89/391/EØF) tilføjes traktatens 
artikel 157 nu til retsgrundlaget for dette forslag. Barselsorlov er afgørende for at beskytte 
sikkerheden og sundheden for arbejdstagere, som er gravide, eller som lige har født. 
Beskyttelsen mod afskedigelse og forskelsbehandling på grund af graviditet eller moderskab 
bidrager til at beskytte kvinders sundhed og sikkerhed sammen med den ydelse, der udbetales 
under barselsorloven. Reglerne for barselsorlov, orlovens varighed, ydelser og kvinders 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse barselsorloven og med genoptagelse af arbejdet 
hænger uløseligt sammen med anvendelsen af princippet om lige muligheder for og 
ligebehandling af mænd og kvinder, jf. traktatens artikel 157, stk. 3. Retsgrundlaget for dette 
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forslag er derfor en kombination1.

III. Analyse

Det omhandlede direktivforslag skal ændre et tidligere direktiv (98/85/EØF), som var baseret 
på artikel 118a, forløberen for artikel 153 i TEUF. På daværende tidspunkt var spørgsmålet 
om ligestilling mellem mænd og kvinder ikke nævnt i artikel 118a, men blev behandlet i 
artikel 119, dog kun hvad angår ligebehandling med hensyn til løn.

Princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder har været nævnt i traktaterne siden 
Amsterdamtraktaten. Det fastslås nu som et generelt princip i EU-traktatens artikel 3, stk. 3, 
tredje afsnit, hvorefter Unionen “bekæmper social udstødelse og forskelsbehandling og 
fremmer social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd, solidaritet 
mellem generationerne og beskyttelse af børns rettigheder”. Dette forstærkes i artikel 8 i 
TEUF: “I alle sine aktiviteter tilstræber Unionen at fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder”. Princippet kommer til udtryk inden for socialpolitikken i artikel 
153, stk. 1, litra i) (“lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og 
ligebehandling i arbejdet”), og i artikel 157, særlig stk. 3 (vedtagelse af foranstaltninger, der 
skal “skal sikre anvendelsen af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd 
og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, herunder princippet om lige løn for 
samme arbejde eller arbejde af samme værdi”).

Kommissionen har i direktivforslaget til det oprindelige retsgrundlag, nu artikel 153 i TEUF, 
som bl.a. handler om arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og ligebehandling af mænd og 
kvinder i arbejdet, tilføjet artikel 157, stk. 3, som specifikt omhandler ligebehandling af mænd 
og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Kommissionen vil dermed gøre det 
klart, at direktivforslaget ikke kun vedrører sundheden og sikkerheden under arbejdet for 
arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, som nævnt i titlen, men 
også reglerne for barselsorlov, orlovens varighed, ydelser og kvinders rettigheder og 
forpligtelser i forbindelse med barselsorloven og med genoptagelse af arbejdet, som efter 
Kommissionens opfattelse hænger uløseligt sammen med anvendelsen af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder, jf. artikel 157, stk. 3. Dette kommer til 
udtryk i betragtning 2 i det foreslåede direktiv, hvor der gives følgende begrundelse for det 
supplerende retsgrundlag: “Da dette direktiv ikke blot vedrører sundhed og sikkerhed for 
arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, men også spørgsmål 
vedrørende ligebehandling såsom retten til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende 
arbejde, regler om afskedigelse og rettigheder i forbindelse med arbejdsaftalen eller om 
bedre økonomisk støtte under orloven, danner traktatens artikel 153 og 157 i fællesskab 
retsgrundlaget for dette direktiv”.

De relevante ændringsforslag, der er fremsat i Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling, begrundes således:

“Direktiv 92/85/EØF har - i betragtning af de biologiske vilkår for kvinder under graviditeten 
og efter fødslen og i lyset af EF-Domstolens etablerede retspraksis - til formål at forbedre de 
retlige bestemmelser for at beskytte sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er 
                                               
1 Henvisningerne til traktaten er blevet ajourført under hensyn til Lissabontraktatens ikrafttræden.
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gravide, som lige har født, eller som ammer. Kun arbejdende mødre kan tage orlov for at 
føde. Dette direktiv har således ikke betydning for spørgsmålet om lige muligheder og 
ligebehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv eller mulighederne for at for at 
sikre en bedre balance mellem arbejde og privatliv og familieliv. Artikel [157] bør ikke 
anføres” (ændringsforslag 74 og 77, Anna Záborská).

“Le choix de la base juridique fondée sur l'article [157] du Traité ... pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article [153] du Traité CE relatif à la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs. L'article [157] concerne le principe de l'égalité de 
traitement et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique 
justifie l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et 
notamment au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives 
au congé maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-
femmes”(ændringsforslag 75 og 78, Philippe Juvin).

Disse argumenter rejser to spørgsmål. Det må først afgøres, om der er en direkte forbindelse 
mellem begrebet ligestilling mellem mænd og kvinder og direktivets formål.

I bekræftende fald vil det derefter skulle afgøres, om det er relevant at tilføje artikel 157, stk. 
3, til artikel 153, stk. 2, da spørgsmålet om ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn 
til beskæftigelse og arbejde er nævnt i begge artikler.

Er der en forbindelse mellem direktivets formål og spørgsmålet om ligestilling mellem mænd 
og kvinder?

Formålet med det omhandlede direktiv er at beskytte kvindelige arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som ammer. Disse situationer er ifølge sagens natur særegne 
for kvindens biologi, og direktivet vedrører derfor kun kvinder, eller dets bestemmelser er 
udelukkende møntet på kvinder. Argumentet om, at direktivet ikke behandler spørgsmål om 
ligestilling mellem mænd og kvinder, forekommer umiddelbart holdbart, men det er det ikke.

Ifølge retspraksis kan en institutions valg af hjemmel for en retsakt "ikke foretages alene på 
grundlag af dens egen opfattelse"1, men skal foretages "på grundlag af objektive forhold, som 
Domstolen kan efterprøve... Sådanne forhold omfatter bl.a. retsakters formål og indhold"2. 
Under hensyn til de mange holdepunkter, der både kan findes i selve direktivet og i dets 
generelle kontekst, er det fuldstændig åbenlyst, at direktivet helt igennem er forbundet med 
spørgsmålet om ligestilling mellem mænd og kvinder. At påstå det modsatte giver ingen
mening og ville være udtryk for en misforståelse af meningen og formålet med det foreslåede 
direktiv.

1. Definitioner og generel kontekst

Misforståelsen berør tilsyneladende på begrebet ligestilling. Ifølge artikel 157, stk. 3, skal der 
vedtages foranstaltninger, der “skal sikre anvendelsen af princippet om lige muligheder for og 
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv”. Selve

                                               
1 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet ("generelle toldpræferencer"), Sml. 1987, s. 1493, præmis 11.
2 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet "(titandioxid"), Sml. 1991 I, s. 2867, præmis 10.
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artiklens formulering viser, at ligestilling kan antage mange former. Der er i dette tilfælde tale 
om ligebehandling og lige muligheder. Mænd og kvinder skal ikke blot behandles lige, de 
skal også gives samme muligheder og må ikke blive stillet dårligere eller have færre eller flere 
muligheder, fordi de tilhører et bestemt køn.

Begrebet ligestilling er derfor tæt forbundet med begrebet forskelsbehandling eller snarere 
ikke-forskelsbehandling. Daniel Lochak giver i en artikel med titlen La notion de 
discrimination dans le droit français et le droit européen en interessant definition på de 
beslægtede, men forskellige begreber ulighed og forskelsbehandling. Han anfører først, at de 
to begreber er uløseligt forbundet med hinanden, da spørgsmålet om forskelsbehandling skal 
ses i en bredere sammenhæng, nemlig ønsket om at bekæmpe forskelsbehandling1. Han gør 
gældende, at ulighed er en "faktuel situation", der enten skyldes faktorer knyttet til 
enkeltpersoner eller eksterne faktorer. Forskelsbehandling er derimod forbundet med en 
"anden persons handling" og er "en handlende persons værk". Ved at beskytte en bestemt 
kategori, nemlig kvinder, som er gravide, lige har født eller ammer, forhindrer direktivet i det 
foreliggende tilfælde, at der bliver tale om forskelsbehandling, idet det gør det muligt for 
kvinder at undgå at blive stillet dårligere på grund af deres biologiske tilstand.

Domstolen definerer forskelsbehandling som det forhold, "at der på sammenlignelige 
situationer anvendes forskellige bestemmelser, eller at den samme bestemmelse anvendes på 
forskellige situationer"”2. Domstolen har på grundlag af samme definition underkendt et 
generelt forbud i Frankrig mod natarbejde for kvinder med den begrundelse, at mænd og 
kvinder er i samme situation hvad angår de potentielle skadelige virkninger af natarbejde. 
Under hensyn til lighedsprincippet kan kvinder således ikke fritages for natarbejde alene på 
grund af deres køn. Domstolen har på den anden side fastslået, at forbuddet er gyldigt i
forhold til arbejdstagere, der er gravide eller ammer, da de pågældende kvinder på det 
pågældende tidspunkt er i en anden situation end deres mandlige kolleger.

Ud fra den argumentation er kvinder, når de er gravide, har født for nylig eller ammer, på 
grund af deres biologiske situation i en anden situation end mænd. Det fremgår således, at det 
er anvendelsen af ensartede regler på forskellige situationer, der er diskriminerende, hvorimod 
det er berettiget at anvende særlige regler for kvinder på de pågældende tidspunkter, fordi de 
er i en anden situation end mænd. Det forhold, at direktivet kun vedrører kvinder, betyder på 
ingen måde, at det strider mod lighedsprincippet, men beviser tværtimod, at det anvender 
lighedsprincippet, for så vidt som det gennem sine særlige regler gør det muligt for kvinder at 
undgå at blive stillet dårligere på grund af deres særlige situation. Direktivet er en reaktion på 
forskelsbehandling og på den ulighed, der de facto følger af kvindelige arbejdstageres 
biologiske tilstand i sammenligning med mænd. Ved specifikt at beskytte kvinder, som er 
gravide, som lige har født, eller som ammer, forsøges det med direktivet at gøre det muligt for 
kvinder at blive behandlet på samme måde som mænd og reelt få lige muligheder.

Mens ulighed er beslægtet med en faktuel situation, kan lighed modsvare en faktisk eller en 
retlig situation, dvs. materiel eller formel lighed. Argumentet om, at der ikke er nogen 

                                               
1 D.Lochak, "La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen" i Egalité des sexes : la 
discrimination positive en question, s. 40.
2 Sag C-342/93, Gillespie m.fl. mod Northern Health and Social Services Boards, Sml. 1996 I, s. 475, præmis 
16; sag C-394/96, Brown mod Rentokil Ltd, Sml.1998 I, s. 4185, præmis 30.
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forbindelse mellem direktivet og ligestilling mellem mænd og kvinder, er baseret på begrebet 
formel lighed. Ifølge dette argument træffes en foranstaltning kun med henblik på ligestilling 
af mænd og kvinder, hvis den påbyder samme adfærd over for begge køn eller forbyder 
forskellig adfærd på grundlag af den pågældende persons køn. Artikel 157, stk. 1, falder ind 
under denne kategori ved at fastslå princippet om “lige løn til mænd og kvinder”. Der findes i 
dag adskillige bestemmelser, der fastslår princippet om formel ligestilling mellem mænd og 
kvinder og – navnlig inden for beskæftigelse og arbejde – forbyder enhver form for 
forskelsbehandling på grundlag af køn.

De statistiske oplysninger viser imidlertid tydeligt, at selv om der klart er blevet foreskrevet 
retlig ligestilling, er der en åbenlys ulighed mellem mænd og kvinder med hensyn til 
beskæftigelse, behandling og løn. Der er således langt fra opnået ligestilling mellem mænd og 
kvinder på arbejdspladsen. Man har derfor både i nationale og europæiske politikker kunnet 
konstatere et kursskifte i retning af at forsøge ikke kun at opnå formel ligestilling, men også 
en reel, materiel ligestilling. Det er blevet bemærket, at man som følge heraf er gået fra 
ligebehandling til lige muligheder, fra et princip om streng ligestilling til fremme af positive 
tiltag. Behovet herfor blev påpeget i den generelle henstilling nr. 25 om artikel 4, stk. 1, i 
konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, om midlertidige 
særforanstaltninger:

“[A] purely formal legal or programmatic approach is not sufficient to achieve women’s de 
facto equality with men, … substantive equality. In addition, the Convention requires that 
women be given an equal start and that they be empowered by an enabling environment to 
achieve equality of results. It is not enough to guarantee women treatment that is identical to 
that of men. Rather, biological as well as socially and culturally constructed differences 
between women and men must be taken into account. Under certain circumstances, non-
identical treatment of women and men will be required in order to address such differences.”1

Direktivets regler skal forstås i denne socialpolitiske kontekst som regler, der beskytter 
kvinder, som er gravide, lige har født eller ammer. Direktivet indeholder ganske vist regler, 
der ifølge sagens natur kun gælder for kvinder, men de pågældende regler opfylder et krav om 
ikke-forskelsbehandling på den ene side og om at opnå materiel ligestilling på den anden side, 
samtidig med at de bidrager til at beskytte de berørte kvindelige arbejdstageres sundhed og 
sikkerhed.

2. Holdepunkter fra direktivet

a) Fra betragtningerne

Betragtningerne viser klart, at vedtagelsen af direktivet skal ses i sammenhæng med 
beskyttelsen af kvinder, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, mod enhver form 
for forskelsbehandling, der har forbindelse med deres tilstand, og på den måde forsøger at 
bidrage til at opfylde princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder inden for 
beskæftigelse og arbejde.

                                               
1 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), General Recommendation No 
25 - thirtieth session, 2004 Article 4 paragraph 1 - Temporary special measures.
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Det anføres således i betragtning 3, at direktivet vedrører “spørgsmål vedrørende 
ligebehandling”. I betragtning 4 og 5 påpeges det, at ligestilling mellem mænd og kvinder er 
et grundlæggende princip, der skal være rettesnor for og trænge igennem i alle EU’s tiltag. I 
betragtning 7 anses direktivet for at falde ind under lovgivningen om “ligestilling mellem 
kvinder og mænd”. I betragtning 11-17 henvises der til Domstolens praksis om beskyttelse af 
gravide kvinder mod forskelsbehandling i medfør af ligebehandlingsprincippet. Samlet set 
viser betragtningernes indhold tydeligt, at direktivet har direkte forbindelse med fremme af 
ligestilling på arbejdspladsen. 

b) Fra de dispositive bestemmelser

Da det foreliggende direktivforslag skal ændre et gældende direktiv, bør denne analyse ikke 
kun tage hensyn til de tilføjede eller ændrede artikler, men også til de artikler i direktiv 
92/85/EØF, der fortsat vil være gældende.

Nogle af artiklerne har direkte forbindelse med arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Dette 
gælder artikel 3-8. De vedrører vurdering af farlige kemiske, fysiske og biologiske agenser 
(artikel 3), pligten til at bedømme risici og oplyse herom (artikel 4), opfølgning på 
vurderingen (artikel 5 og 6), forbud mod natarbejde (artikel 7) og barselsorlov (artikel 8).

På den anden side relaterer følgende artikler direkte til beskyttelse af kvinder mod 
forskelsbehandling som følge af deres egenskab af kvinder, som er gravide, som lige har født, 
eller som ammer. Artikel 9 beskytter således kvindelige arbejdstagere mod at blive trukket i 
løn, når de tager fri i forbindelse med graviditetsundersøgelser, artikel 10 forbyder 
afskedigelse under graviditeten og barselsorloven, artikel 11 sikrer arbejdstagerens rettigheder 
og fordele i henhold til hendes ansættelseskontrakt, og artikel 12 handler om forsvar af de 
ovenfor beskrevne rettigheder.

Denne specifikke analyse af de dispositive bestemmelsers indhold tyder på, at direktivet 
faktisk har et dobbelt formål, nemlig at beskytte kvindelige arbejdstageres sundhed og 
sikkerhed og at sikre ligebehandling.

3) Holdepunkter fra de dokumenter, der ikke er en del af direktivet

I alle de dokumenter, der ledsager direktivforslaget, betragtes det uforbeholdent som en 
foranstaltning til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen.

a) Begrundelsen

I sin begrundelse for det nye direktiv minder Kommissionen om baggrunden herfor, nemlig 
EU’s bestræbelser på at forene arbejdsliv med privat- og familieliv, lige muligheder for mænd 
og kvinder på arbejdsmarkedet og bekæmpelse af diskriminering af gravide kvinder med 
hensyn til beskæftigelse og arbejde. Den opregner i den forbindelse de forskellige 
dokumenter, der findes på området, såsom køreplanen for ligestilling mellem mænd og 
kvinder 2006-2010 og en række beslutninger fra Europa-Parlamentet. Det nævnes også, at Det 
Rådgivende Udvalg for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder er blevet hørt.

b) Konsekvensanalysen
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I konsekvensanalysen gives der nogle interessante oplysninger om den form for ligestilling, 
der ønskes opnået med direktivforslagets forskellige foranstaltninger. Det anføres, at:

"the objectives of any action would be to achieve more gender equality in labour 
market participation rates and a better reconciliation of professional, private 
and family lives."

Denne udtalelse er i direkte modstrid med begrundelsen for de forskellige ændringsforslag, 
hvori det hedder: “Dette direktiv har således ikke betydning for spørgsmålet om lige 
muligheder og ligebehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv eller mulighederne 
for at for at sikre en bedre balance mellem arbejde og privatliv og familieliv.”

Foranstaltningerne med henblik på at beskytte kvinder, når de er gravide, lige har født eller 
ammer, drejer sig direkte om at forene arbejdsliv med familie- og privatliv. 
Foranstaltningerne gør det muligt for en kvinde at vælge at beskæftige sig med sit familieliv,
uden at hendes arbejdsliv lider herunder. Det kan rent logisk og formelt hævdes, at dette 
spørgsmål også vedrører mænd, men statistikkerne viser, at etableringen af et familieliv er 
forbundet med langt færre ulemper for mænd i deres arbejdsliv, da kvinderne påtager sig en 
væsentlig større del af ansvaret for familielivet. Konsekvensanalysen indeholder i denne 
sammenhæng et citat fra en meddelelse fra Kommissionen om bekæmpelse af den 
kønsbestemte lønforskel:

"Forældrerollen nedbringer kvindernes erhvervsfrekvens på varig vis i 
modsætning til mændenes. Deraf følger, at kvindernes karriereforløb hyppigere 
afbrydes, karrieren udvikler sig langsommere, er kortere og medfører derfor 
lavere aflønning."1

Med henblik på at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen og lige 
karrieremuligheder er foranstaltninger til at gøre det lettere at forene arbejdsliv og familieliv 
således – selv om nogle af dem alene er rettet mod kvinder – direkte med til at skabe en 
materiel ligestilling, som endnu ikke er opnået.

Foranstaltningerne i direktivforslaget vil derfor ifølge konsekvensanalysen bidrage til at skabe 
ligestilling mellem kønnene med hensyn til deres deltagelse på arbejdsmarkedet. Det gøres 
således gældende, at en forlængelse af barselsorloven kan skabe større stabilitet for kvinder i 
det job, de havde, før de blev gravide2. Det forudses således i konsekvensanalysen, at en 
udvidelse af barselsorloven med 4 uger kan føre til, at kvinder sjældnere bliver nødsaget til at 
forlænge deres fravær ved at tage forældreorlov. De ekstra uger vil gøre det muligt at skabe et 
stærkere bånd mellem mor og barn, ligesom mødrene lettere vil kunne få arrangeret 
børnepasning. Det anføres i denne forbindelse i konsekvensanalysen, at "a longer maternity 
leave period could be a helpful way to bridge the time before childcare is available"3.  

                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen af 18. juli 2007 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen “Bekæmpelse af den kønsbestemte lønforskel” 
(KOM(2007)0424), punkt 2.1.
2 Impact assessment report - SEC(2008)2596, s. 31. Se også s. 34.
3 Impact assessment report - SEC(2008)2596, s.35
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Endelig skulle direktivforslagets bestemmelse om, at arbejdstageren efter barselsorloven kan 
anmode arbejdsgiveren om ændringer i sin arbejdstid og arbejdsordning1, gøre det muligt for 
kvinder at vende tilbage til at arbejde på fuld tid og undgå at være nødsaget til at arbejde på 
deltid2.  Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at imødekomme arbejdstagerens anmodning, 
men man har kunnet konstatere, at en bestemmelse af denne art – som i dag er gældende i Det 
Forenede Kongerige – har haft en positive virkning i retning af at bevare kvinder i det job, de 
havde, inden deres barn blev født.3

3. Konklusion på analysen

Analysen af såvel direktivforslaget som de ledsagende dokumenter påviser klart, at der er en 
forbindelse mellem direktivforslaget og princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder.
Selv om der er en sådan forbindelse, forekommer det dog stadig vanskeligt at kategorisere
direktivet om beskyttelse af kvinder, som er gravide, som lige har født, eller som ammer. 
Grunden hertil er, at det indholdsmæssigt ikke fastlægger regler, der finder anvendelse på 
både mænd og kvinder, men kun på sidstnævnte. Det har på den anden side ikke karakter af 
en positiv foranstaltning som dem, der er tilladt i henhold til artikel 157, stk. 4, i TEUF. 
Positive foranstaltninger indebærer, at der kan træffes særlige foranstaltninger for at hjælpe 
det underrepræsenterede køn med at opnå reel ligestilling. Sådanne foranstaltninger er 
imidlertid af midlertidig karakter og skal ophøre, når der er opnået ligestilling. Men der vil 
aldrig blive opnået ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til graviditet, da 
kvinders biologiske tilstand gør, at de er stillet anderledes end mænd. Nogle kommentatorer 
klassificerer sådanne beskyttelsesforanstaltninger som undtagelser fra lighedsprincippet, men 
det forekommer mere korrekt at beskrive dem som foranstaltninger, der gør det muligt at opnå 
reel ligestilling mellem mænd og kvinder, da de forhindrer forskelsbehandling til skade for 
kvinder (gennem forbuddet mod afskedigelse osv.) og gennem de forpligtelser, der fastsættes 
(retten til at vende tilbage til deres arbejde og nyde godt af alle de fordele, der er forbundet 
med deres ansættelseskontrakt), gør det muligt, at kvinder de facto kan opnå ligebehandling 
og ikke må lide under at være kvinder, samtidig med at der gives dem rettigheder i forbindelse 
med deres specifikke behov (barselsorlov). Dette er mere korrekt, fordi det fremgår af 
Domstolens praksis med hensyn til fortolkningen af artikel 2, stk. 3, i direktiv 76/2074, der 
lydes således:

"3. Dette direktiv er ikke til hinder for bestemmelser vedrørende beskyttelse af kvinder, 
særlig i forbindelse med graviditet og moderskab."

Domstolen har i sin dom i Hofmann-sagen5 og i fast praksis siden da6 særligt for så vidt angår 
denne bestemmelse fastslået, at den anerkender "at det i forhold til lighedsgrundsætningen er 
berettiget at beskytte kvinder i to forbindelser. For det første er der tale om at beskytte 
kvindens fysiske tilstand under graviditeten og efter fødselen, indtil hun igen fungerer normalt 

                                               
1 Artikel 11, nr. 5 (indsat ved direktivforslaget).
2 De fleste deltidsansatte er kvinder.
3 Impact assessment report - SEC(2008)2596, s. 33
4 Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og 
kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår, EFT
1976 L 39, s. 40.
5 Sag 184/83, Hofmann mod Barmer Ersatzkasse, Sml. 1984, s. 3047.
6 Jf. f.eks. sag C-32/93, Webb mod EMO Air Cargo, Sml. 1984 I, s. 3567.
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i psykisk og fysisk henseende. For det andet er der tale om at beskytte det særlige forhold 
mellem moderen og barnet i perioden efter graviditeten og fødselen."1

Med sin bemærkning om, at det er berettiget at beskytte kvinder "i forhold til 
lighedsgrundsætningen", er Domstolen ubestrideligt af den opfattelse, at det foreliggende 
direktivforslag har forbindelse med ligestillingsprincippet, som det – i modsætning til hvad 
ændringsforslagsstillerne foreslår – ikke kan adskilles fra.

IV. Er det nødvendigt at tilføje artikel 157, stk. 3, når artikel 153, stk. 2, litra b), allerede 
giver grundlag for at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder?

Lige siden Amsterdamtraktatens ikrafttræden har ligebehandling inden for socialpolitikken 
været nævnt i to artikler, nemlig nu henholdsvis artikel 153, stk. 1, litra i), og artikel 157, stk. 
3, i TEUF, som henholdsvis nævner "lige muligheder for mænd og kvinder på 
arbejdsmarkedet og ligebehandling i arbejdet" og "princippet om lige muligheder for og 
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, herunder 
princippet om lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi". Selv om de 
pågældende artikler ligner hinanden indholdsmæssigt, er det den generelle opfattelse, at 
artikel 157 specifikt og mere fuldstændigt omhandler spørgsmålet om ligestilling – fra 
spørgsmålet om lige løn (stk. 1 og 2) til lovligheden af positive tiltag til fordel for det 
underrepræsenterede køn for at "sikre fuld ligestilling" (stk. 4). Artikel 153 opstiller derimod 
et katalog af områder, hvor Unionen har kompetence til at handle.

V. Konklusion

På baggrund af ovenstående synes der at være al mulig grund til at fastholde de to 
retsgrundlag, artikel 153 og artikel 157, stk. 3.

På mødet den 28. januar 2010 vedtog Retsudvalget således enstemmigt med 21 stemmer for 
og ingen hverken/eller2, at henstille følgende: Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til 
forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som 
lige har født, eller som ammer, bør baseres på det dobbelte retsgrundlag bestående af artikel 
153 og artikel 157, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Med venlig hilsen,

Klaus-Heiner Lehne
                                               
1 Hofmann-dommen, præmis 25.
2 Til stede ved den endelige afstemning: Klaus-Heiner Lehne (formand), Raffaele Baldassarre (næstformand), 
Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Evelyn Regner (næstformand), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, 
Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas 
Landsbergis, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


