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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ο Πρόεδρος

29.1.2010

κα Eva-Britt Svensson
Πρόεδρο
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (CΟΜ(2008)0637 – C6-
0340/2008 – 2008/0193(CΟD))

Αξιότιμη κα Πρόεδρε,

με επιστολή της 12ης Ιανουαρίου 2010, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
εξετάσει την καταλληλότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα αυτό κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Ιανουαρίου 2010.

Η Επιτροπή προτείνει ως νομική βάση της πρότασης οδηγίας το άρθρο 137, παράγραφος 2
ΣΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 141, παράγραφος 3 ΣΕΚ. Μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας, τη νομική αυτή βάση αποτελούν τα άρθρα 153, παράγραφος 2 
και 157, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Ορισμένα μέλη της αρμόδιας επιτροπής έχουν καταθέσει τροπολογίες με τις οποίες 
διαγράφεται η παραπομπή στο άρθρο 157, παράγραφος 3 που υπάρχει στο προοίμιο της 
προταθείσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, τίθεται το ερώτημα εάν μόνο το άρθρο 153, επαρκεί ως 
νομική βάση της προταθείσας οδηγίας.

Από διαδικαστικής σκοπιάς, ο συνδυασμός των δύο άρθρων δεν δημιουργεί προβλήματα, 
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δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία. Το 
γεγονός ότι το άρθρο 153, παράγραφος 2 απαιτεί διαβούλευση τόσο με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή όσο και με την Επιτροπή των Περιφερειών, ενώ το άρθρο 157 απαιτεί 
διαβούλευση μόνο με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επίσης δεν αποτελεί 
πρόβλημα.

Ι. Τα σχετικά άρθρα της ΣΛΕΕ

Άρθρο 157

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ 
ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "αμοιβή" νοούνται οι συνήθεις βασικοί ή 
κατώτατοι μισθοί ή αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε 
χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσεως εργασίας.

Η ισότητα αμοιβής, χωρίς διακρίσεις φύλου, συνεπάγεται:

α) ότι η αμοιβή που παρέχεται για όμοια εργασία που αμείβεται κατ’ αποκοπή καθορίζεται με 
βάση την ίδια μονάδα μετρήσεως·

β) ότι η αμοιβή που παρέχεται για εργασία που αμείβεται με βάση τη χρονική διάρκεια είναι η 
ίδια για όμοια θέση εργασίας.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της 
αυτής αξίας.

4. ...
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Άρθρο 153

1. Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του άρθρου 151, η Ένωση υποστηρίζει και 
συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στους ακόλουθους τομείς:

α) βελτίωση, ιδιαιτέρως, του περιβάλλοντος εργασίας, με σκοπό την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων,

β) όροι εργασίας,

γ) κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία των εργαζομένων,

δ) προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας,

ε) ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους,

στ) εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των συμφερόντων εργαζομένων και εργοδοτών, 
συμπεριλαμβανομένης της συνδιαχείρισης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5,

ζ) απασχόλησης των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της 
Ένωσης,

η) αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 166,

θ) ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη 
μεταχείριση στην εργασία,

ι) καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,

ια) εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με την επιφύλαξη του στοιχείου 
γ).

2. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

α) ...

β) δύνανται να θεσπίζουν, στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) της 
παραγράφου 1, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά, 
λαμβανομένων υπόψη των και των τεχνικών ρυθμίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος μέλος. 
Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών 
εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών.

...
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3. ...

ΙΙ. Επιλογή της νομικής βάσης από την Επιτροπή

Η Επιτροπή αιτιολογεί την προσφυγή της σε μια διπλή νομική βάση ως εξής: Η πρόταση 
βασίζεται στα άρθρα 153, παράγραφος 2 και 157, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Αν και η οδηγία 
92/85/ΕΟΚ βασίζεται στο άρθρο ... νυν άρθρο 153 ΣΛΕΕ και είναι ειδική οδηγία στο πλαίσιο 
της οδηγίας για την υγεία και την ασφάλεια (οδηγία 89/391/ΕΟΚ), προστέθηκε επίσης το άρθρο 
157 ΣΕΚ στη νομική βάση της πρότασης αυτής. Η άδεια μητρότητας έχει θεμελιώδη σημασία 
για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εγκύων και των λεχώνων εργαζομένων. Η 
προστασία κατά των απολύσεων ή των διακρίσεων για λόγους εγκυμοσύνης ή μητρότητας 
καθώς και η αμοιβή κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, έχουν βασική σημασία για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των γυναικών. Πλην όμως, οι κανόνες που διέπουν την 
άδεια μητρότητας, τη διάρκειά της, τις απολαβές και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
γυναικών κατά την άδεια μητρότητας ή μετά το τέλος αυτής, είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένοι
με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, όπως ορίζεται στο άρθρο 157, παράγραφος 3. Κατά συνέπεια, συνδυάζονται οι 
νομικές βάσεις της παρούσας πρότασης1.

ΙΙΙ. Ανάλυση

Η υπό εξέταση πρόταση οδηγίας αποσκοπεί να τροποποιήσει μια παλαιότερη οδηγία 
(98/85/ΕΟΚ), η οποία βασιζόταν στο άρθρο 118α, τον πρόδρομο δηλαδή του άρθρου 153 
ΣΛΕΕ. Την εποχή εκείνη, το ζήτημα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν 
ρυθμιζόταν στο άρθρο 118α αλλά στο άρθρο 119, το οποίο, ωστόσο, αφορούσε μόνο την ίση 
μεταχείριση από τη σκοπιά των αποδοχών.

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτέλεσε 
αντικείμενο ρύθμισης στην Συνθήκη. Σήμερα αφενός μεν αποτελεί γενική αρχή στο δεύτερο 
εδάφιο του άρθρου 3, παράγραφος 3 ΣΕΕ το οποίο ορίζει ότι η Ένωση "καταπολεμά τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και 
προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και 
την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού". Η προστασία αυτή επιβεβαιώνεται με το άρθρο 
8 ΣΛΕΕ: "Σε όλες της τις δράσεις, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να 
προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών". Η αρχή αυτή εκφράζεται στον τομέα της 
κοινωνικής πολιτικής στα άρθρα 153, παράγραφος 1, στοιχείο θ) ("ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία") και 
στο άρθρο 157 και ιδίως στην παράγραφο 3 (θέσπιση μέτρων με τα οποία "εξασφαλίζεται η 
εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για 
όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας").

Στην πρόταση οδηγίας, η Επιτροπή έχει προσθέσει στην αρχική νομική βάση που είναι 
σήμερα το άρθρο 153 ΣΛΕΕ, το οποίο ρυθμίζει μεταξύ άλλων την υγεία και ασφάλεια των 

                                               
1 Οι παραπομπές στη Συνθήκη έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να ληφθεί υπόψη η έναρξη εφαρμογής της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας.
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εργαζομένων και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τη μεταχείριση στην 
εργασία, το άρθρο 157, παράγραφος 3, το οποίο αφορά ειδικά την ίση μεταχείριση γυναικών 
και ανδρών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Συνεπώς η Επιτροπή επιθυμεί να 
καταδείξει ότι η προταθείσα οδηγία δεν αφορά μόνο την υγεία και ασφάλεια κατά την 
εργασία των εγκύων, των λεχώνων και των γαλουχουσών εργαζομένων, όπως αναφέρεται 
στον τίτλο της, αλλά και τις διατάξεις που διέπουν την άδεια μητρότητας, τη διάρκειά της, τις 
απολαβές και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γυναικών κατά την άδεια μητρότητας ή 
μετά το τέλος αυτής. Κατά την άποψή της, οι διατάξεις αυτές είναι επίσης άρρηκτα 
συνδεδεμένες με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 157, παράγραφος 3. Αυτό αποτυπώνεται 
στην τρίτη αιτιολογική σκέψη της προταθείσας οδηγίας, η οποία αιτιολογεί ως εξής την 
πρόσθετη νομική βάση: "Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία δεν ασχολείται μόνο με την υγεία 
και την ασφάλεια των εγκύων ή λεχώνων ή γαλουχουσών εργαζομένων αλλά, επίσης με εγγενή 
ζητήματα ίσης μεταχείρισης, όπως με το δικαίωμα επιστροφής στην ίδια ή ανάλογη θέση 
εργασίας και τους κανόνες περί απόλυσης και δικαιωμάτων απασχόλησης ή περί καλύτερης 
οικονομικής στήριξης κατά την άδεια ο συνδυασμός των άρθρων 153 και 157 αποτελεί τη 
νομική βάση της παρούσας οδηγίας"
.
Οι αντίστοιχες τροπολογίες που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των φύλων αιτιολογούνται ως εξης:

"Λόγω της βιολογικής κατάστασης των γυναικών κατά και μετά την εγκυμοσύνη και υπό το φως 
της πάγιας νομολογίας του ΔΕΚ, η οδηγία 92/85/ΕΟΚ αποσκοπεί να βελτιώσει τις νομικές 
διατάξεις περί προστασίας της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, των λεχώνων και των 
γαλουχουσών εργαζομένων. Μόνο μια εργαζόμενη μητέρα μπορεί να λάβει άδεια τοκετού. Η 
οδηγία αυτή δεν αφορά τα θέματα των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης σε θέματα 
απασχόλησης και εργασίας ή την εξισορρόπηση μεταξύ εργασίας, ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής. Το άρθρο 157 δεν πρέπει να παρατίθεται" (Τροπολογίες 74 και 77, Anna Záborská).

"Η επιλογή της νομικής βάσης του άρθρου 157 της Συνθήκης ... δημιουργεί προβλήματα. Η 
οδηγία του 1992 βασιζόταν στο άρθρο 153 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Το άρθρο 157 αφορά την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, η 
προσθήκη της νομικής αυτής βάσης έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας πέραν της άδειας μητρότητας (δηλαδή σε θέματα γονικής άδειας, πατρικής άδειας, 
υιοθεσίας κλπ.) και περιορίζει τα ζητήματα σχετικά με την άδεια μητρότητας σε μία αυστηρή
τήρηση της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών" (Τροπολογίες 75 και 78, 
Philippe Juvin).

Σε σχέση με τα επιχειρήματα αυτά ανακύπτουν δύο ζητήματα. Πρώτον, είναι απαραίτητο να 
καθορισθεί κατά πόσο υφίσταται άμεση σχέση μεταξύ της έννοιας της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και του σκοπού της οδηγίας.

Εάν η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι καταφατική, θα πρέπει να κριθεί εάν είναι σκόπιμη 
η προσθήκη του άρθρου 157, παράγραφος 3 στο άρθρο 153, παράγραφος 2, δεδομένου ότι το 
ζήτημα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασχόληση και εργασία 
ρυθμίζεται και στα δύο αυτά άρθρα.
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Υπάρχει μια σχέση μεταξύ του σκοπού της οδηγίας και του ζητήματος της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών;

Η υπό εξέταση οδηγία στοχεύει στην προστασία των εγκύων, λεχώνων ή γαλουχουσών 
εργαζομένων γυναικών. Δεδομένου ότι από τη φύση των πραγμάτων οι καταστάσεις αυτές 
προσιδιάζουν στη βιολογία των γυναικών, η οδηγία αφορά μόνο γυναίκες ή περιλαμβάνει 
διατάξεις που αφορούν μόνο γυναίκες. Εκ πρώτης όψεως, το επιχείρημα ότι η οδηγία δεν 
ρυθμίζει θέματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών φαίνεται βάσιμο, ωστόσο αυτό δεν 
ισχύει.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η επιλογή της νομικής βάσης μιας πράξης "δεν 
μπορεί να εξαρτάται απλώς από τις πεποιθήσεις ενός οργάνου"1 αλλά "πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς παράγοντες που να είναι επιδεκτικοί δικαστικού ελέγχου... Στους παράγοντες 
αυτούς συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα ο σκοπός και το περιεχόμενο μιας πράξης"2. Πράγματι, 
λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα στοιχείων τόσο στην ίδια την οδηγία όσο και στο γενικό 
της πλαίσιο καθίσταται σαφές ότι η οδηγία συνδέεται στενά με το ζήτημα της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η αντίθετη άποψη θα εστερείτο νοήματος και θα οδηγούσε σε 
μια παρανόηση του περιεχομένου και του στόχου της προταθείσας οδηγίας.

1. Ορισμοί και γενικό πλαίσιο

Φαίνεται ότι η παρανόηση οφείλεται στην έννοια της ισότητας. Το άρθρο 157 παράγραφος 3 
ορίζει ότι θεσπίζονται μέτρα "με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης". Από τη διατύπωση του άρθρου αυτού προκύπτει ότι η ισότητα μπορεί να 
προσλάβει διάφορες μορφές. Στην περίπτωση αυτή είναι ζήτημα ίσης μεταχείρισης και ίσων 
ευκαιριών. Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν πρέπει μόνο να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης αλλά 
και των ιδίων ευκαιριών και να μην βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή να έχουν λιγότερες ή 
περισσότερες ευκαιρίες εξαιτίας του φύλου τους.

Η έννοια της ισότητας συνδέεται συνεπώς στενά με την έννοια της διακριτικής μεταχείρισης
ή, μάλλον, της μη διακριτικής μεταχείρισης. Σε ένα άρθρο με τίτλο "Η έννοια των διακρίσεων 
στο γαλλικό και ευρωπαϊκό δίκαιο", ο Daniel Lochak προβαίνει σε έναν ενδιαφέροντα ορισμό 
των συγγενών αλλά ωστόσο διαφορετικών εννοιών της ανισότητας και της διακριτικής 
μεταχείρισης. Κατ' αρχήν υποστηρίζει ότι οι δύο έννοιες συνδέονται στενά μεταξύ τους στο 
μέτρο που το ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης πρέπει να εξετάζεται στο ευρύτερο 
πλαίσιο της βούλησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων3. Η ανισότητα, υποστηρίζει, 
αποτελεί μια "πραγματική κατάσταση", η οποία είναι αποτέλεσμα είτε παραγόντων που είναι 
εγγενείς στα άτομα είτε εξωτερικών παραγόντων. Αντιθέτως η διακριτική μεταχείριση 
σχετίζεται με μια "πράξη ενός άλλου" και είναι "η ενέργεια ενός δράστη". Στην παρούσα 
περπιπτωση, , η οδηγία προστατεύοντας μια ειδική κατηγορία, δηλαδή τις εγκύους, τις 
λεχώνες ή τις γαλουχούσες γυναίκες παρεμποδίζει την εισαγωγή διακρίσεων διευκολύνοντας 
τις γυναίκες να μην υφίστανται μειονεκτήματα λόγω της βιολογικής τους κατάστασης.
                                               
1 Υπόθεση 45/86 Επιτροπή κατά Συμβουλίου ("Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις"), Συλλογή 1987, σελ.
1493, παρ. 11.
2 Υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου ("Διοξείδιο του Τιτανίου"), Συλλογή 1991, σελ. Ι-2867, παρ. 10.
3 D, Lochak, "La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen" στο Egalité des sexes: la 
discrimination positive en question, σελ. 40.
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Το Δικαστήριο ορίζει τη διακριτική μεταχείριση ως "την εφαρμογή διαφορετικών κανόνων σε 
παρόμοιες καταστάσεις ή την εφαρμογή του ιδίου κανόνα σε διαφορετικές καταστάσεις"1. Βάσει 
του ορισμού αυτού, το Δικαστήριο απεφάνθη κατά της γενικής απαγόρευσης της νυχτερινής 
εργασίας των γυναικών στη Γαλλία με το επιχείρημα ότι άνδρες και γυναίκες βρίσκονται 
στην ίδια κατάσταση όσον αφορά τις δυνητικές επιζήμιες συνέπειες της νυχτερινής εργασίας. 
Ως εκ τούτου, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της ισότητας, οι γυναίκες δεν μπορούν να 
απαλλαγούν από τη νυχτερινή εργασία αποκλειστικά λόγω του φύλου τους. Από την άλλη 
πλευρά το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η απαγόρευση είναι νόμιμη στην περίπτωση εγκύων ή 
γαλουχουσών εργαζομένων, δεδομένου ότι κατά την περίοδο αυτή οι γυναίκες αυτές 
βρίσκονται σε μια κατάσταση διαφορετική από την κατάσταση των ανδρών συναδέλφων 
τους.

Με βάση το επιχείρημα αυτό οι έγκυες, οι λεχώνες και οι γαλουχούσες γυναίκες βρίσκονται 
λόγω της βιολογικής τους κατάστασης σε διαφορετική κατάσταση από τους άνδρες. Εξ αυτού 
συνάγεται ότι η εφαρμογή παρόμοιων κανόνων σε διαφορετικές καταστάσεις συνιστά 
διακριτική μεταχείριση, ενώ η εφαρμογή ειδικών κανόνων για τις γυναίκες τις περιόδους 
αυτές δικαιολογείται από το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση διαφορετική απ' ό,τι οι 
άνδρες. Το γεγονός ότι η οδηγία αφορά μόνο γυναίκες δεν σημαίνει ότι απομακρύνεται από 
την αρχή της ισότητας , αντιθέτως την εφαρμόζει καθώς επιτρέπει στις γυναίκες, με βάση 
ειδικές διατάξεις, να μην υφίστανται μειονεκτήματα λόγω της συγκεκριμένης κατάστασής 
τους. Η οδηγία αποτελεί απάντηση στη διακριτική μεταχείριση και στην εκ των πραγμάτων 
ανισότητα που απορρέει από τη διαφορετική βιολογική κατάσταση των εργαζομένων 
γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες. Η οδηγία προστατεύοντας ιδιαιτέρως τις εγκύους, τις 
λεχώνες και τις γαλουχούσες γυναίκες επιδιώκει να εξασφαλίσει στις γυναίκες ίση 
μεταχείριση με τους άνδρες καθώς και πραγματική ισότητα ευκαιριών.

Ενώ η ανισότητα αποτελεί μια πραγματική κατάσταση, η ισότητα μπορεί να αντιστοιχεί σε 
μια πραγματική ή εκ του νόμου κατάσταση, δηλαδή σε μια ουσιαστική ή τυπική ισότητα. Το 
επιχείρημα ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της οδηγίας και της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών βασίζεται στην έννοια της τυπικής ισότητας. Σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό ένα 
μέτρο εξυπηρετεί την ισότητα ανδρών και γυναικών μόνο όταν επιβάλλει την ίδια 
συμπεριφορά και στα δύο φύλα ή απαγορεύει την υιοθέτηση διαφορετικής συμπεριφοράς 
λόγω του φύλου του ενδιαφερομένου προσώπου. Η παράγραφος 1 του άρθρου 157 εμπίπτει 
στην κατηγορία αυτή θεσπίζοντας την αρχή της "ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και 
γυναικών". Σήμερα υπάρχουν πολυάριθμες διατάξεις που θεσπίζουν την αρχή της τυπικής 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και απαγορεύουν, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης 
και εργασίας, κάθε μορφή διάκρισης λόγω του φύλου.

Ωστόσο, από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει σαφώς ότι ενώ η νομική ισότητα έχει 
θεσπισθεί άμεσα, υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά 
την απασχόληση, τη μεταχείριση και τις απολαβές. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στην εργασία απέχει συνεπώς από το να έχει επιτευχθεί. Για το λόγο αυτό παρατηρείται ότι 
τόσο οι εθνικές όσο και οι ευρωπαϊκές πολιτικές επιδιώκουν όχι μόνο την τυπική αλλά και 
την ουσιαστική ισότητα. Ορισμένοι έχουν διαπιστώσει ότι, ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια 
μετατόπιση από την ίση μεταχείριση στην ισότητα των ευκαιριών από την αρχή της άτεγκτης 

                                               
1 Υπόθεση C-342/93 Gillespie and Others v. Northern Health and Social Services Boards, Συλλογή 1996, σελ. I-
475, παρ. 16· υπόθεση C-394/96 Brown v. Rentokil Ltd Συλλογή 1998, σελ. I-4185, παρ. 30.
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ισότητας στην προώθηση θετικών δράσεων. Η ανάγκη αυτή εκτίθεται στη Γενική Σύσταση 
αριθ. 25, στο άρθρο 4, παράγραφος 1 σχετικά με προσωρινά ειδικά μέτρα της Σύμβασης για 
την εξάλειψη όλων των μορφών διακριτικής μεταχείρισης των γυναικών.

"Μια αμιγώς τυπική νομική ή προγραμματική προσέγγιση δεν επαρκή για την επίτευξη της de 
facto ισότητας της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επιπροσθέτως, η 
Σύμβαση απαιτεί να παρέχεται στις γυναίκες μια ίση αφετηρία καθώς και δυνατότητα να 
επιτυγχάνουν ισότητα αποτελεσμάτων εντός ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος. Δεν αρκεί να 
εξασφαλίζεται στις γυναίκες παρόμοια μεταχείριση με τους άνδρες. Αντιθέτως πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι βιολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαφορές μεταξύ γυναικών και 
ανδρών. Υπό ορισμένες συνθήκες, απαιτείται διαφορετική μεταχείριση γυναικών και ανδρών 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι διαφορές αυτές"1.

Στο εν λόγω κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο πρέπει να γίνουν κατανοητοί οι κανόνες που θεσπίζει 
η οδηγία για την προστασία των εγκύων, των λεχώνων και των γαλουχουσών γυναικών. Είναι 
γεγονός ότι η οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες, ως εκ της φύσεώς τους, εφαρμόζονται 
μόνο σε γυναίκες. Οι διατάξεις ωστόσο αυτές εξυπηρετούν έναν επιτακτικό σκοπό, αφενός 
της μη εισαγωγής διακρίσεων και, αφετέρου, της επίτευξης ουσιαστικής ισότητας, 
συμβάλλοντας συγχρόνως στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
γυναικών.

2. Στοιχεία από το περιεχόμενο της οδηγίας

(α) Από τις αιτιολογικές σκέψεις

Από τις αιτιολογικές σκέψεις προκύπτει σαφώς ότι η έγκριση της οδηγίας πρέπει να εξεταστεί 
στο πλαίσιο της προστασίας των εγκύων, των λεχώνων και των γαλουχουσών γυναικών 
έναντι διακριτικής μεταχείρισης λόγω της κατάστασής τους και αποσκοπεί με τον τρόπο αυτό 
να συμβάλει στην επίτευξη της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον τομέα της 
απασχόλησης και εργασίας.

Ως εκ τούτου, η αιτιολογική σκέψη 3 ορίζει ότι η οδηγία ρυθμίζει "εγγενή ζητήματα ίσης 
μεταχείρισης". Οι αιτιολογικές σκέψεις 4 και 5 τονίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή η οποία πρέπει να διέπει και να καθοδηγεί τις δράσεις της 
ΕΕ. Η αιτιολογική σκέψη 7 εντάσσει την οδηγία στην κατηγορία της νομοθεσίας σχετικά με 
την "ισότητα των φύλων". Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις 11 έως 17, παραπέμπουν στη 
νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την προστασία των εγκύων έναντι της διακριτικής 
μεταχείρισης σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
αιτιολογικές σκέψεις στο σύνολό τους, προκύπτει σαφώς από το περιεχόμενό τους ότι η 
οδηγία συνδέεται άμεσα με την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασία.

(β) Από τις διατάξεις

Δεδομένου ότι η υπό εξέταση πρόταση οδηγίας αποσκοπεί να τροποποιήσει μια ισχύουσα 
οδηγία, η παρούσα ανάλυση πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο τα άρθρα που προστίθενται ή 

                                               
1 Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Διακρίσεων εις βάρος των Γυναικών (CEDAW), 
Γενική Σύσταση αριθ. 25 - 30ή σύνοδος, 2004 άρθρο 4 παράγραφος 1 - προσωρινά ειδικά μέτρα.
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τροποποιούνται αλλά και τα άρθρα της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ που εξακολουθούν να ισχύουν.

Ορισμένα από τα άρθρα συνδέονται άμεσα με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 
Αυτό ισχύει για τα άρθρα 3 έως 8. Αυτά αφορούν την αξιολόγηση επικινδύνων χημικών, 
φυσικών και βιολογικών ουσιών (άρθρο 3), την υποχρέωση εκτίμησης κινδύνου και παροχής 
πληροφοριών για αυτούς (άρθρο 4), τη λήψη μέτρων μετά την αξιολόγηση (άρθρα 5 και 6), 
την απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας (άρθρο 7) και την άδεια μητρότητας (άρθρο 8).

Από την άλλη πλευρά τα ακόλουθα άρθρα αφορούν άμεσα την προστασία των γυναικών 
έναντι διακριτικής μεταχείρισης που απορρέει από την κατάστασή τους ως έγκυες, λεχώνες
και γαλουχούσες. Συνεπώς, το άρθρο 9 προστατεύει τις εργαζόμενες γυναίκες έναντι 
απώλειας των απολαβών τους όταν λαμβάνουν άδεια για εξετάσεις μετά τον τοκετό, το άρθρο 
10 απαγορεύει την απόλυση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της άδειας μητρότητας, 
το άρθρο 11 εξασφαλίζει στις εργαζόμενες τα δικαιώματά τους και τα πλεονεκτήματα που 
απορρέουν από τη σύμβαση απασχόλησής τους και το άρθρο 12 αφορά την άσκηση των 
δικαιωμάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Η ειδική αυτή ανάλυση του περιεχομένου των διατάξεων υποδηλώνει ότι η οδηγία έχει στην 
ουσία ένα διπλό στόχο που αφορά την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
γυναικών και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης.

(3) Στοιχεία από τα έγγραφα που δεν αποτελούν μέρος της οδηγίας

Όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόταση οδηγίας περιλαμβάνουν μέτρα για την 
προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στην εργασία.

(α) Αιτιολογική έκθεση

Για να δικαιολογήσει τη θέσπιση της νέας οδηγίας, η Επιτροπή φροντίζει να τονίσει το 
περιεχόμενό της δηλαδή τα μέτρα της Ένωσης με στόχο τη συμφιλίωση εργασίας, ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής, την ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας 
και την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης που υφίστανται οι έγκυες στην 
απασχόληση και την εργασίας. Στη συνάρτηση αυτή απαριθμεί τις διάφορες πράξεις που 
ισχύουν στον τομέα αυτό όπως ο οδικός χάρτης για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
2006-2010 και μια σειρά ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μνεία γίνεται επίσης 
στο γεγονός της διαβούλευσης με την Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα Ευκαιριών 
Γυναικών και Ανδρών.

(β) Εκτίμηση συνεπειών

Η εκτίμηση επιπτώσεων παρέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για το είδος της ισότητας στο οποίο 
αποσκοπεί το φάσμα των μέτρων που περιλαμβάνει η πρόταση οδηγίας. Αναφέρει ότι:

"οι στόχοι κάθε δράσης αποσκοπούν στην επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας των φύλων στα 
ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μια καλύτερη συμφιλίωση της 
επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής".

Η δήλωση αυτή έρχεται σε άμεση σύγκρουση με την αιτιολόγηση των διαφόρων 
τροπολογιών που έχουν κατατεθεί με αποτέλεσμα "Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει συνεπώς 
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τα ζητήματα της ισότητας ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης σε ζητήματα απασχόλησης και 
εργασίας ή της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής".

Τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των εγκύων, των λεχώνων και των γαλουχουσών 
γυναικών αφορούν άμεσα τη συμφιλίωση της επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής 
ζωής. Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν σε μια γυναίκα να επιλέξει να συμβιβάσει την οικογενειακή 
και επαγγελματική της ζωή. Λογικά και τυπικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι το ζήτημα αυτό 
αφορά επίσης τους άνδρες· ωστόσο, από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι η πορεία της 
οικογενειακής ζωής πλήττει τους άνδρες πολύ λιγότερο στην επαγγελματική τους ζωή, 
δεδομένου ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν ένα σημαντικά μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για 
την οικογενειακή ζωή. Η εκτίμηση επιπτώσεων παραθέτει στη συνάρτηση αυτή μια 
ανακοίνωση της Επιτροπής η οποία αφορά την αντιμετώπιση του χάσματος στις απολαβές 
μεταξύ γυναικών και ανδρών:

"Η ιδιότητα του γονέα μειώνει διαρκώς το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αλλά καθόλου 
το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Άρα, η επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών 
διακόπτεται πολύ συχνότερα, είναι πιο αργή και πιο σύντομη και επομένως πολύ λιγότερο 
προσοδοφόρα"1.

Κατά συνέπεια προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία και 
ισότητα ευκαιριών στις σταδιοδρομίες, τα μέτρα για την προώθηση της συμφιλίωσης 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής - ακόμη και εάν ορισμένα από αυτά αφορούν μόνο 
τις γυναίκες - συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη μιας ουσιαστικής ισότητας, η οποία δεν έχει 
ακόμη επιτευχθεί.

Τα μέτρα που θεσπίζει η πρόταση οδηγίας θα συμβάλλουν συνεπώς, σύμφωνα με την μελέτη 
επιπτώσεων, στην ισότητα των φύλων όσον αφορά τα ποσοστά συμμετοχής τους στην αγορά 
εργασίας. Πράγματι, υποστηρίζεται ότι η επιμήκυνση της άδειας μητρότητας μπορεί να 
εξασφαλίσει στις γυναίκες μεγαλύτερη σταθερότητα όσον αφορά τη θέση που είχαν πριν την 
εγκυμοσύνη2. Η μελέτη επιπτώσεων προβλέπει συνεπώς ότι μια παράταση της άδειας 
μητρότητας κατά τέσσερις εβδομάδες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι 
υποχρεωμένες οι γυναίκες να παρατείνουν συχνά την απουσία τους λαμβάνοντας γονική 
άδεια. Η χορήγηση των πρόσθετων αυτών εβδομάδων θα επέτρεπε στη μητέρα και το παιδί 
να αναπτύξουν ένα στενότερο δεσμό διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη μητέρα να λάβει μέτρα 
για τη φροντίδα του παιδιού. Η μελέτη επιπτώσεων αναφέρει στο πλαίσιο αυτό ότι "Η 
παράταση της άδειας μητρότητας μπορεί να συμβάλλει στη γεφύρωση του χρόνου έως ότου 
ληφθούν μέτρα για τη φροντίδα του παιδιού"3.

Τέλος η διάταξη της πρότασης οδηγίας που επιτρέπει στην εργαζόμενη να ζητήσει από τον 
εργοδότη της να τροποποιήσει το ωράριο και τις συνθήκες εργασίας της4 μετά τη λήξη της 
άδειας μητρότητας θα διευκόλυνε τις γυναίκες να επιστρέψουν σε πλήρη απασχόληση και να 
                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 18ης Ιουλίου 2007 με τίτλο "Καταπολέμηση των 
διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων" (CΟΜ(2007) 424 τελικό) σημείο 2-1.
2 Έκθεση μελέτης επιπτώσεων - SEC(2008) 2596, σελ. 31. Βλέπε επίσης σελ. 34.
3 Έκθεση μελέτης επιπτώσεων - SEC(2008) 2596, σελ. 35.
4 Άρθρο 15 παράγραφος 5 (προστεθέν από την πρόταση οδηγίας).
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μην είναι υποχρεωμένες να εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης1. Ο εργοδότης 
δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί το αίτημα της εργαζόμενης γυναίκας αλλά έχει 
διαπιστωθεί ότι μια τέτοια διάταξη - που ισχύει σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο - συμβάλλει 
στο να παραμένουν οι γυναίκες στην εργασία που είχαν πριν τη γέννηση του παιδιού2 τους.

(3) Συμπέρασμα της ανάλυσης

Η ανάλυση τόσο της πρότασης οδηγίας όσο και των συνοδευτικών εγγράφων δεικνύει
σαφήνεια τη σχέση μεταξύ της πρότασης οδηγίας και της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών. Αν και η σχέση αυτή υφίσταται, φαίνεται ωστόσο δυσχερής ο χαρακτηρισμός 
της οδηγίας για την προστασία των εγκύων, των λεχώνων και των γαλουχουσών γυναικών. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατ' ουσία δεν θεσπίζει μέτρα που εφαρμόζονται σε άνδρες 
και γυναίκες αλλά μόνο στις τελευταίες. Από την άλλη πλευρά δεν πρόκειται για ένα από τα 
θετικά μέτρα που προβλέπει το άρθρο 157, παράγραφος 4 ΣΛΕΕ. Τα θετικά μέτρα 
επιτρέπουν τη λήψη ειδικών μέτρων τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούμενο 
φύλο να τύχει πλήρους ισότητας. Εντούτοις τα μέτρα αυτά έχουν προσωρινό χαρακτήρα και 
παύουν να ισχύουν όταν η ισότητα επιτυγχάνεται. Η ισότητα ωστόσο μεταξύ ανδρών και 
γυναικών αναφορικά με την εγκυμοσύνη ουδέποτε θα επιτευχθεί δεδομένου ότι η βιολογική 
κατάσταση των γυναικών είναι διαφορετική από εκείνη των ανδρών. Ορισμένοι σχολιαστές 
κατατάσσουν τα προστατευτικά αυτά μέτρα ως εξαιρέσεις στην αρχή της ισότητας, φαίνεται 
ωστόσο σωστότερο να περιγραφούν τα μέτρα αυτά ως μέτρα που διευκολύνουν την επίτευξη 
πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθόσον παρεμποδίζουν τη διακριτική 
μεταχείριση εις βάρος των γυναικών (με την απαγόρευση των απολύσεων κλπ.) και 
διευκολύνουν τις γυναίκες με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν (δικαίωμα επιστροφής στην 
εργασία τους και απόλαυση όλων των προνομίων που απορρέουν από τη σύμβαση 
απασχόλησης) ώστε να επωφελούνται de facto από την ίση μεταχείριση και να μην 
υφίστανται τα μειονεκτήματα λόγω του φύλου τους ως γυναίκες, παρέχοντάς τους 
ταυτόχρονα δικαιώματα σχετικά με τις ειδικές τους ανάγκες (άδεια μητρότητας). Αυτό είναι 
ορθό επειδή απορρέει από τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την ερμηνεία του 
άρθρου 2, παράγραφος 3 της οδηγίας 76/2073, το οποίο ορίζει τα εξής:

"3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που αφορούν την προστασία των γυναικών, 
ιδίως όσον αφορά την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα".

Το Δικαστήριο στην απόφασή του στην υπόθεση Hofmann4 και με πάγια νομολογία στη 
συνέχεια5 απεφάνθη με ειδική αναφορά στη διάταξη αυτή, ότι αναγνωρίζει "το νόμιμο 
χαρακτήρα, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, της προστασίας των αναγκών της γυναίκας 
ως προς δύο πτυχές. Πρώτον, είναι νόμιμο να διασφαλίζεται η προστασία της βιολογικής 
κατάστασης μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και εφεξής έως ότου οι 
φυσιολογικές και ψυχικές λειτουργίες επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα μετά τον τοκετό· 
δεύτερον, είναι νόμιμη η προστασία της ειδικής σχέσης μεταξύ μιας γυναίκας και του παιδιού 

                                               
1 Οι περισσότεροι εργαζόμενοι υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης είναι γυναίκες.
2 Έκθεση μελέτης επιπτώσεων - SEC(2008) 2596, σελ. 33.
3 Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική 
κατάσταση και προαγωγή και τους όρους εργασίας, ΕΕ 1976 L 39, σελ. 40.
4 Υπόθεση 184/83 Hofmann κατά Barmer Ersatzkasse Συλλογή 1984 σελ. 3047.
5 Βλέπε, για παράδειγμα, Υπόθεση C-32/93 Webb κατά EMO Air Cargo, Συλλογή 1994, σελ. Ι-3567.
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της κατά την περίοδο που ακολουθεί την εγκυμοσύνη και τον τοκετό"1.

Επισημαίνοντας ότι η προστασία των γυναικών είναι νόμιμη "στο πλαίσιο της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης", το Δικαστήριο αναμφισβήτητα τοποθετεί την υπό εξέταση πρόταση οδηγίας 
στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας, από την οποία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί, σε αντίθεση 
με όσα υποστηρίζουν οι συντάκτες των τροπολογιών.

ΙV. Δεδομένου ότι το άρθρο 153, παράγραφος 2, στοιχείο (β) προβλέπει ήδη την 
προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, είναι απαραίτητη η προσθήκη του 
άρθρου 157, παράγραφος 3;

Μετά την έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης του Άμστερνταμ, η ίση μεταχείριση στο πεδίο της 
κοινωνικής πολιτικής θεσπίζεται σε δύο διατάξεις, που σήμερα αποτελούν τα άρθρα 153, 
παράγραφος 1, στοιχείο θ) και 157, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, τα οποία μνημονεύουν, 
αντιστοίχως την "ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά 
εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία" και "την αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της 
αυτής αξίας". Μολονότι τα άρθρα αυτά έχουν παρεμφερές περιεχόμενο, εκτιμάται γενικώς ότι 
το άρθρο 157 ρυθμίζει το ζήτημα της ισότητας πιο συγκεκριμένα και με πληρέστερο τρόπο,
αναφερόμενο στο ζήτημα της ίσης αμοιβής (παράγραφοι 1 και 2) και στη νομιμότητα των 
θετικών δράσεων υπέρ του λιγότερο εκπροσωπούμενου φύλου με στόχο "να εξασφαλιστεί 
πλήρης ισότητα" (παράγραφος 4). Από την πλευρά του το άρθρο 153 θεσπίζει μια σειρά 
τομέων στους οποίους η Ένωση έχει αρμοδιότητα να δράσει.

V. Συμπέρασμα

Υπό το φως της προηγηθείσας ανάλυσης, υποστηρίζεται ότι η διατήρηση των δύο νομικών 
βάσεων των άρθρων 153 και 157 παράγραφος 3 δικαιολογείται πλήρως.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Ιανουαρίου 2010 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
συνεπώς ομόφωνα, με 21 ψήφους υπέρ και ουδεμία αποχή2, να σας συστήσει τα εξής: Η
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν 
στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 
γαλουχουσών εργαζομένων πρέπει να βασιστεί σε μια διπλή νομική βάση των άρθρων 153 
και 157 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                               
1 Υπόθεση Hofmann, παράγραφος 25.
2 Ήσαν παρόντες στην τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Raffaele Baldassarre 
(αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), Evelyn Regner (αντιπρόεδρος), 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.
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Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne


