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Tisztelt Elnök Asszony!

2010. január 12-i levelében Ön az eljárási szabályzat 37. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bizottság tárgyban szereplő 
javaslata jogalapjának érvényességét.

2010. január 28-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést.

Az irányelvre irányuló javaslat tekintetében a Bizottság által javasolt jogalap az EK-
Szerződés 137. cikke (2) bekezdése, együtt a 141. cikk (3) bekezdésével. A Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépését követően a jogalap az EUMSz. 153. cikke (2) bekezdése és 157. 
cikke (3) bekezdése lett.

A vezető bizottság egyes tagjai a 157. cikk (3) bekezdésére történő hivatkozásnak az 
irányelvjavaslat preambulumából való törlésére irányuló módosításokat nyújtottak be. A 
kérdés ebből következően az, hogy az irányelvre irányuló javaslat jogalapja lehet-e pusztán a 
153. cikk.
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Eljárási szempontból a két cikk kombinációja nem vet fel problémát, mivel mindkét esetben a 
rendes jogalkotási eljárás alkalmazandó. Az a tény, hogy a 153. cikk (2) bekezdése előírja 
a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával való konzultációt, míg a 157. 
cikk csak a Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációt írja elő, nem jelent gondot.

I. Az EUMSz. vonatkozó cikkei

157. cikk

(1) Minden tagállam biztosítja annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők 
egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak.

(2) E cikk alkalmazásában „díjazás” a rendes alap- vagy minimálbér, illetve illetmény, 
valamint minden egyéb olyan juttatás, amelyet a munkavállaló a munkáltatójától közvetlenül 
vagy közvetve, készpénzben vagy természetben a munkaviszonyára tekintettel kap.

A nemen alapuló megkülönböztetés nélküli egyenlő díjazás azt jelenti, hogy:

a) teljesítménybér esetén az azonos munkáért járó díjazást azonos mértékegység alapján 
állapítják meg;

b) időbér esetén azonos munkakörben azonos díjazás jár.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében és a Gazdasági 
és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően intézkedéseket fogad el annak 
érdekében, hogy biztosítsa a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazását a foglalkoztatás és a munka területén, beleértve az egyenlő vagy 
egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás alapelvét is.

(4) …

153. cikk

(1) A 151. cikkben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében az Unió támogatja és 
kiegészíti a tagállamok tevékenységeit a következő területeken:

a) különösen a munkakörnyezet javítása a munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelme érdekében;

b) munkafeltételek;

c) a munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme;

d) a munkavállalók védelme munkaviszonyuk megszüntetése esetén;

e) a munkavállalók tájékoztatása és véleményük meghallgatása;

f) a munkavállalók és munkaadók érdekeinek képviselete és kollektív védelme, beleértve – a 
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(5) bekezdésre is figyelemmel – a vállalatvezetésben való részvételt;

g) az Unió területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok 
foglalkoztatásának feltételei;

h) a munkaerőpiacról kirekesztett személyek beilleszkedésének lehetővé tétele a 166. cikk 
sérelme nélkül;

i) a férfiak és nők munkaerő-piaci esélyegyenlősége és az egyenlő munkahelyi bánásmód;

j) a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem;

k) a szociális védelmi rendszerek modernizálása a c) pontban foglaltak sérelme nélkül.

(2) Ennek érdekében az Európai Parlament és a Tanács:

a) ….

b) az (1) bekezdés a)–i) pontjában említett területeken irányelvek útján fokozatosan 
alkalmazandó minimumkövetelményeket fogadhat el, figyelembe véve az egyes tagállamokban 
fennálló feltételeket és műszaki szabályokat. Ezek az irányelvek nem írhatnak elő olyan 
közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és 
középvállalkozások alapítását és fejlődését.

Az Európai Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a Régiók 
Bizottságával folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében határoz.

…..

(3) …

II. A Bizottság által választott jogalap

A Bizottság az alábbiakkal magyarázza a kettős jogalapot: A javaslat jogalapja az EUMSz. 
153. cikkének (2) bekezdése és 157. cikkének (3) bekezdése. Noha a 92/85/EGK irányelv 
alapja a … [az EUMSz. 153. cikke], és a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról 
szóló irányelv (89/391/EK irányelv) keretén belül külön irányelvnek tekintendő, e javaslat 
jogalapjául kiegészítésképpen az EUMSz. 157. cikke is szolgál. A várandós vagy szoptató 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelme szempontjából lényeges a szülési 
szabadság. A várandósság vagy anyaság miatti elbocsátás vagy hátrányos megkülönböztetés 
elleni védelem ugyanolyan elengedhetetlen a nők egészségének és biztonságának védelme 
szempontjából, mint a szülési szabadság ideje alatti bérfizetés. A szülési szabadságra, annak 
hosszára, a szabadság alatti bérfizetésre, valamint a szülési szabadságot igénybe vevő, vagy a 
szabadságról a munkába visszatérő nők jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályok 
szorosan összefüggenek a 157. cikk (3) bekezdésében megállapított, a férfiak és nők egyenlő 
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bánásmódjára vonatkozó elvvel. E javaslat jogalapját ezért e két cikk kombinációja képezi.1

III. Elemzés

Az irányelvjavaslat egy korábbi (a 98/85/EGK) irányelv módosítására irányul, amelynek 
jogalapja a 118a. cikk, az EUMSz. 153. cikkének elődje. A férfiak és nők közötti 
egyenlőséget nem a 118a., hanem a 119. cikk említette, de ott is csak a fizetés szempontjából 
való egyenlő bánásmódra való felhívás szerepelt.

Az Amszterdami Szerződés óta a nők és férfiak közötti egyenlőségről az összes Szerződés 
rendelkezik. Az EUSz. 3. cikke (3) bekezdése második albekezdése általános elvként 
fogalmazza meg, hogy „Az Unió küzd a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés ellen, és 
előmozdítja a társadalmi igazságosságot és védelmet, a nők és férfiak közötti egyenlőséget, a 
nemzedékek közötti szolidaritást, valamint a gyermekek jogainak védelmét.” Ezt az EUMSz. 
8. cikke megerősíti: „Az Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek 
kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására.” Az elv a 153. 
cikk (1) bekezdése i. pontja (szociálpolitika) alatt („a férfiak és nők munkaerő-piaci 
esélyegyenlősége és az egyenlő munkahelyi bánásmód”), valamint a 157. cikkben, és 
különösen annak (3) bekezdésében (intézkedések elfogadása annak érdekében, „hogy 
biztosítsa a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazását a foglalkoztatás és a munka területén, beleértve az egyenlő vagy egyenlő értékű 
munkáért járó egyenlő díjazás alapelvét is.”) nyer kifejezést.

Az irányelvjavaslatban a Bizottság az eredeti jogalapot kiegészítette azzal, ami ma az 
EUMSz. 153. cikke, amely többek között a munkavállalók egészségéről és biztonságáról, 
valamint a férfiak és nők egyenlő munkahelyi bánásmódjáról szól, továbbá a 157. cikk (3) 
bekezdésével, amely a nők és a férfiak számára a foglalkoztatás és a hivatás területén 
biztosított egyenlő bánásmódról szól. 
A Bizottság azt kívánja ezzel bizonyítani, hogy az irányelvjavaslat nem csupán a várandós, a 
gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságáról és egészségvédelméről 
(lásd cím) szól, hanem rendelkezik a szülési szabadságra, annak hosszára, a szülési szabadság 
alatti bérfizetésre, valamint a szülési szabadságot igénybe vevő, vagy a szabadságról a 
munkába visszatérő nők jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokról is, amelyek mind 
szorosan összefüggenek a 157. cikk (3) bekezdésében megállapított, a férfiak és nők egyenlő 
bánásmódjára vonatkozó elvvel. Ez az irányelvjavaslat 2. preambulumbekezdésében 
tükröződik, amely így indokolja a további jogalapot: „Mivel ez az irányelv nem kizárólag a 
várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságát és 
egészségvédelmét érinti, hanem az egyenlő bánásmódra vonatkozó kérdéseket is – mint 
például az ugyanabba a munkakörbe, vagy a szülési szabadság előtti munkakörhöz hasonló 
munkakörbe való visszatérés jogát, az elbocsátásra vonatkozó előírásokat és a munkavállalói 
jogokat, illetve a szabadság idejére járó megfelelőbb pénzügyi juttatásokat –, ezért a 
Szerződés 153. és 157. cikke közösen alkotják ezen irányelv jogalapját.”

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság idevonatkozó módosításainak indokolása a 
következő:

                                               
1 A hivatkozások a Lisszaboni Szerződés hatálylépésére való tekintettel frissítésre kerültek.
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„Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján, valamint a nők várandósság alatti és 
utáni biológiai állapotára tekintettel a 92/85/EGK irányelv a várandós, a gyermekágyas és a 
szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságára vonatkozó szabályok javítására törekszik. 
Csak a dolgozó anya mehet szülési szabadságra. Ezért ez az irányelv nem vonatkozik az 
egyenlő esélyek és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén 
történő megvalósítására vagy a magánélet és családi élet közti egyensúlyra. A [157.] cikkre 
való hivatkozás helytelen.” (az Anna Záborská által benyújtott 74. és 77. módosítás)

“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”. (a Philippe 
Juvin által benyújtott 75. és 78. módosítás)

Ezekkel az érvelésekkel kapcsolatban két kérdés merül fel. Mindenekelőtt meg kell állapítani, 
hogy van-e közvetlen összefüggés a férfiak és nők közötti egyenlőség fogalma és az irányelv 
tárgya között.

Amennyiben erre a kérdésre igen a válasz, meg kell állapítani, hogy helyénvaló-e a 153. cikk 
(2) bekezdésének a 157. cikk (3) bekezdésével történő kiegészítése, hiszen a nők és a férfiak 
számára a foglalkoztatás és a hivatás területén biztosított egyenlőségről mindkét cikk 
rendelkezik.

Van-e összefüggés az irányelv tárgya és a férfiak és nők közötti egyenlőség kérdése között?

Az irányelvjavaslat a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók védelmét 
szolgálja. Mivel a dolgok természetéből fakadóan ez csak a női nemet érinti, az irányelv is 
csak a nőket érinti, illetve csak nőkre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Első pillantásra az 
az okfejtés, hogy az irányelv nem foglalkozik a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdésével, 
elfogadhatónak tűnik, de valójában nem ez a helyzet.

Az ítélkezési gyakorlat szerint egy intézkedés jogalapjának megválasztása „nem függhet 
egyszerűen az adott intézménynek a kitűzött céllal kapcsolatos meggyőződésétől”1, hanem 
„bírósági felülvizsgálat által nyomon követhető objektív tényezőkön kell alapulnia”… E 
tényezők közé tartozik különösen az intézkedés célja és tartalma”.2 Mind az irányelvben, mind 
annak általános hátterében előforduló számtalan elem azonban egyértelműen bizonyítja, hogy 
az irányelv alapvetően kötődik a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdéséhez. Ezt nincs 
értelme tagadni, és az az irányelvre irányuló javaslat értelmének és céljának félreértésével 
lenne egyenlő.

1. Fogalommeghatározások és általános keret

                                               
1 A 45/86. sz. Bizottság kontra Tanács („Általános preferenciális vámkedvezmények”) ügy, EBHT 1987., I-
1493. o., 11. pont.
2 A C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács (titán-dioxid) ügy, EBHT 1991., I-2867. o., 10. pont.
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Úgy tűnik, hogy a félreértés az egyenlőség fogalmában gyökerezik. A 157. cikk (3) bekezdése 
rendelkezik „a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazását” biztosító intézkedések elfogadásáról. A cikknek már a megfogalmazása is 
jelzi, hogy az egyenlőség több mindenben megnyilvánulhat. A vizsgált esetben egyenlő 
bánásmódról és egyenlő esélyekről van szó. A férfiakat és nőket nemcsak egyenlő 
bánásmódban kell részesíteni, de számukra egyenlő esélyeket kell biztosítani, illetve nemük 
alapján nem lehet őket hátrányos helyzetbe hozni, vagy több/kevesebb esélyt biztosítani 
számukra.

Az egyenlőség fogalma szorosan kötődik a hátrányos megkülönböztetés, pontosabban a 
megkülönböztetésmentesség fogalmához. A „La notion de discrimination dans le droit 
français et le droit européen” című cikkében Daniel Lochak érdekes definíciót javasol a 
hasonló, ám mégis eltérő jelentésű „egyenlőtlenség” és „hátrányos 
megkülönböztetés”fogalmakra. Először is megállapítja, hogy a hátrányos megkülönböztetés 
elleni fellépésre irányuló törekvés tágabb kontextusában vett megkülönböztetést tekintve a két 
fogalom elválaszthatatlan1.  Úgy érvel, hogy az egyenlőtlenség az egyén tulajdonságaiból 
vagy külső tényezőkből fakadó, ténybeli helyzet. A hátrányos megkülönböztetés ezzel 
szemben egy cselekedet, valaki cselekedetének az eredménye. A jelen esetben egy 
meghatározott csoport, nevezetesen a várandós, gyermekágyas vagy szoptató nők védelmével 
az irányelv a hátrányos megkülönböztetés kialakulását próbálja elkerülni azáltal, hogy 
lehetővé teszi a nők számára azt, hogy biológiai állapotuk miatt ne érje őket hátrány.

Az Európai Bíróság a megkülönböztetést így határozza meg: „megkülönböztetés akkor merül 
fel, amikor összehasonlítható helyzetekre különböző szabályokat alkalmaznak, vagy amikor 
ugyanazt a szabályt különböző helyzetekre alkalmazzák”2. E meghatározás alapján 
semmisítette meg a Bíróság a nők éjszakai munkavégzésére vonatkozó, Franciaországban 
érvényben lévő általános tilalmat azon az alapon, hogy az éjszakai munkavégzés esetleges 
ártalmas következményeit tekintve a nők és férfiak ugyanolyan helyzetben vannak.  Ebből 
következően és az egyenlőség elvére tekintettel a nőket pusztán nemük miatt nem lehet 
mentesíteni az éjszakai munkavégzés alól. Másrészről a Bíróság úgy ítélkezett, hogy a tilalom 
helyénvaló a várandós vagy szoptató munkavállalók esetén, mivel ezekben az esetekben a nők 
helyzete eltér a férfiakétól.

Ezen okfejtés alapján a várandós, gyermekágyas vagy szoptató nők biológiai helyzetükből 
adódóan más helyzetben vannak, mint a férfiak. Ebből látható, hogy ugyanazon szabályok 
alkalmazása különböző helyzetekben diszkriminatív lehet, és külön szabályok alkalmazása 
ebben az esetben azért indokolt, mert a nők más biológiai helyzetben vannak, mint a férfiak.
Az egyenlőség elvétől való eltávolodás helyett a csak nőkre vonatkozó irányelv pontosan az 
elv alkalmazását valósítja meg akkor, amikor lehetővé teszi a nők számára, hogy – ezen külön 
rendelkezéseknek köszönhetően – biológiai helyzetük miatt ne érje őket hátrányos 
megkülönböztetés. Az irányelv a megkülönböztetést és a női munkavállalók a férfiaktól eltérő 
biológiai helyzetéből eredő de facto egyenlőtlenségeket kívánja elkerülni. A várandós, 

                                               
1 D. Lochak: „La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen” az „Egalité des sexes: la 
discrimination positive en question” kiadványban, 40. o.
2 A C-342/93. sz. Gillespie és mások kontra Northern Health and Social Services Boards ügy, EBHT 1996., I-
475, 16. pont. A C-394/96. sz. Brown kontra Rentokil Ltd ügy, EBHT 1998., I-4185. 30. pont
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gyermekágyas vagy szoptató nők kifejezett védelmével az irányelv célja az, hogy lehetővé 
tegye az egyenlő bánásmódot és az egyenlő esélyeknek valódi teret engedjen.

Jóllehet az egyenlőtlenség inkább tényszerű helyzet, az egyenlőség viszont megfelelhet de 
facto vagy de jure helyzetnek (azaz létezik tényleges vagy jog szerinti egyenlőség). Az az 
érvelés, hogy nincs kapcsolat az irányelv és a nők és férfiak egyenlősége között, a formális 
egyenlőség fogalmán alapszik.  Ezen okfejtés szerint egy intézkedés csak akkor szolgálja a 
férfiak és nők egyenlőségét, ha mindkét nemmel szemben egyforma bánásmódot ír elő, vagy 
ha az érintett személy neme alapján történő megkülönböztetett bánásmódot tilt meg. A 
„férfiak és a nők egyenlő díjazásának” elvét lefektető 157. cikk (1) bekezdése ebbe a 
kategóriába tartozik. Manapság számos rendelkezés szól a férfiak és nők közötti formális 
egyenlőség elvéről, valamint sok rendelkezés tiltja a nem alapján történő, különösen a 
foglalkoztatás és a hivatás terén megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetést.

A statisztikák azonban egyértelműen azt mutatják, hogy bár az egyenlőség jogilag elő van 
írva, átütő különbségek vannak a nők és a férfiak között a foglalkoztatás, a bánásmód és a 
fizetés terén. A férfiak és nők között tehát még távolról sem nem valósult meg az egyenlőség 
a munka terén. Ez az oka annak, hogy mind a nemzeti, mind az európai politikák a nem csak 
formális, hanem valós egyenlőség megvalósítása irányába mozdultak el. Ennek 
eredményeként egyesek szerint eltolódás következett be az egyenlő bánásmódtól az egyenlő 
esélyek, valamint a szorosan vett egyenlőség elvétől a proaktív fellépések ösztönzésének 
irányába. Az igény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések 
(diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény az ideiglenes 
intézkedésekről szóló 4. cikke (1) bekezdésében szereplő, 25. számú általános ajánlásban 
fogalmazódik meg:

„Egy merőben formális vagy programszerű hozzáállással nem lehet a nők de facto, valós 
egyenlőségét megvalósítani. Az egyezmény úgy rendelkezik, hogy a nőknek egyenlő 
kiindulópozíciót kell biztosítani, és hogy ezt az egyenlő esélyeket előmozdító, segítő 
hozzáállású környezeten keresztül kell megvalósítani. Nem elegendő azt biztosítani, hogy a 
nőkkel való bánásmód azonos legyen a férfiakkal való bánásmóddal.  A férfiak és nők közötti 
biológiai, valamint a társadalmi és kulturális szemléletből fakadó különbségeket figyelembe 
kell venni. Bizonyos esetekben a különbségek áthidalása érdekében eltérő bánásmódot kell 
alkalmazni a férfiak és nők esetében.”1

A szociálpolitika ilyetén kontextusában kell értelmezni az irányelvben megfogalmazott, a 
várandós, gyermekágyas vagy szoptató nők védelmére irányuló rendelkezéseket. 
Tagadhatatlan, hogy az irányelv tartalmaz olyan előírásokat, amelyek természetüknél fogva 
csak nőkre alkalmazhatók, de ezek az előírások egyrészről a megkülönböztetésmentesség, 
másrészről a valós egyenlőség megvalósítása kívánalmának tesznek eleget, miközben védik a 
női munkavállalók egészségét és biztonságát.

2. Ennek alátámasztása az irányelv szövegéből

(a) A preambulumbekezdésekből:

                                               
1 A nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések kiküszöbölésével foglalkozó ENSZ Bizottság 
(CEDAW), 25. sz. általános ajánlás – 2004., 13. ülésszak, 4. cikk (1) bekezdés – ideiglenes intézkedések.
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A preambulumból egyértelműen kiderül, hogy az irányelv célja a várandós, gyermekágyas 
vagy szoptató nők védelme az állapotuk miatti bármilyen megkülönböztetés ellen, ami 
hozzájárul a férfiak és nők a foglalkoztatás terén elvárt egyenlőségének megvalósításához.

A (3) preambulumbekezdés kijelenti, hogy az irányelv „az egyenlő bánásmódra vonatkozó 
kérdéseket is” érinti.  A (4) és (5) preambulumbekezdés a férfiak és nők közötti egyenlőség 
alapvető, az EU fellépéseinek irányt adó és azokat átszövő elvére mutat rá. A (7) 
preambulumbekezdés az irányelvet a nemek közötti egyenlőségről szóló uniós jogszabályok 
közé sorolja. A (11) és (17) preambulumbekezdés hivatkozik az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlatára a várandós nők a hátrányos megkülönböztetés elleni – az egyenlő bánásmód 
elvéből következő – védelmét illetően. A preambulum egészét tekintve egyértelmű az annak 
bemutatására irányuló szándék, hogy az irányelv közvetlenül összefügg a nemek között a 
munkahelyen megvalósuló egyenlőség előmozdításával.

(b) A rendelkező részből:

Mivel az irányelv egy már meglévő irányelv módosítására irányul, az elemzés során nem csak 
az új vagy módosított cikkeket kell vizsgálni, hanem a 92/85/EGK irányelv hatályban maradó 
cikkeit is.

Néhány cikk közvetlenül összefügg a munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelmével. Ilyen a 3–8 cikk. Ezek a cikkek az ártalmas vegyi, fizikai és biológiai anyagok 
értékeléséről (3. cikk), a kockázatok felmérésére és a tájékoztatásra vonatkozó 
kötelezettségről (4. cikk), az értékelés eredményeinek következményeiről (5. és 6. cikk), az 
éjszakai munkavégzés tilalmáról (7. cikk) és a szülési szabadságról (8. cikk) szólnak.

A következő cikkek a várandós, gyermekágyas vagy szoptató nők az állapotuk miatti 
bármilyen megkülönböztetés elleni védelemhez kötődnek közvetlen módon: a 9. cikk a 
terhesgondozás idejére járó munkaidő-kedvezmény során a bérezést védi, a 10. cikk megtiltja 
a terhesség vagy szülési szabadság során történő elbocsátást, a 11. cikk a munkaviszonyhoz 
kapcsolódó jogokat és kiváltságokat védi, míg a 12. cikk ezen jogok védelméről szól.

A rendelkező rész tartalmának elemzése arra enged következtetni, hogy az irányelv célja 
kettős: egyrészt védeni kívánja a női munkavállalók egészségét és biztonságát, másrészt 
biztosítani kívánja számukra az egyenlő bánásmódot.

(3) Az irányelv részét nem képező dokumentumokból:

Az irányelvet az irányelvre irányuló javaslatot kísérő összes dokumentum teljes mértékben a 
férfiak és nők között a foglalkoztatás terén megvalósuló egyenlőség előmozdítását szolgáló 
intézkedésnek tekinti.

(a) Az indokolás

Az új irányelv megindokolásakor a Bizottság felhívja a figyelmet a kontextusra, nevezetesen a 
munka és a magánélet összeegyeztetésére, a férfiak és nők közötti egyenlőségnek a 
munkaerőpiacon történő megvalósítására, valamint a várandós nők a foglalkoztatás és a 
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hivatás területén tapasztalt hátrányos megkülönböztetése elleni fellépésre irányuló uniós 
törekvésre. Ebben a tekintetben felsorolja az e területet szabályzó eszközöket, például a nők 
és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemtervet (2006–2010) és az Európai Parlament 
számos állásfoglalását. Említésre kerül az is, hogy konzultáltak a nők és férfiak 
esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottsággal.

(b) Hatásvizsgálat

A hatásvizsgálat az irányelvjavaslatban szereplő intézkedéssorozattal megcélzott egyenlőség 
típusát tekintve érdekes részletekkel szolgál. A következők szerepelnek benne:

„bármely fellépés célja az, hogy a munkaerőpiaci részvételi mutatókban a nemek 
közötti arány javuljon és hogy a munkát, valamint a magán- és a családi életet 
jobban össze lehessen egyeztetni.”

Ez a kijelentés szöges ellentétben áll több benyújtott módosítás indokolásával: „Ezért ez az 
irányelv nem vonatkozik az egyenlő esélyek és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és 
munkavégzés területén történő megvalósítására vagy a magánélet és családi élet közti 
egyensúlyra.”

A várandós, gyermekágyas vagy szoptató nők kifejezett védelmét szolgáló intézkedések 
szorosan összefüggenek a munka és a magán-, valamint a családi élet 
összeegyeztethetőségével. Ezek az intézkedések lehetővé teszik a nők számára, hogy 
családjukkal foglalkozzanak anélkül, hogy szakmai életük ezt megsínylené. Logikai és 
formális szempontból mondhatjuk azt, hogy ez a férfiakat is érinti. A statisztikák azonban azt 
mutatják, hogy a családi élet a férfiakat sokkal kevésbé hátráltatja szakmai téren, mint a 
nőket, hiszen a nők jóval nagyobb felelősséget vállalnak a családi életben. A hatásvizsgálat 
ebben az összefüggésben a férfiak és nők közötti rés áthidalásával foglalkozó bizottsági 
közleményből idéz:

„Az anyaság tartósan csökkenti a nők foglalkoztatottságának mértékét, 
ugyanakkor az apaságnak egyáltalán nincs ilyen hatása a férfiak 
foglalkoztatottságára. A nők szakmai előmenetele következésképpen gyakrabban 
szakad meg, lassabb, rövidebb ideig tart, azaz kevésbé jövedelmező.”1

A férfiak és nők közötti munkahelyi egyenlőség és az egyenlő esélyek megteremtése során 
tehát a szakmai és családi élet összeegyeztetését segítő – akár kizárólag a nők esetében 
alkalmazandó – intézkedések közvetlenül hozzájárulnak a valós, és még el nem ért 
egyenlőség megvalósításához.

Az irányelvre irányuló javaslatban foglalt rendelkezések a hatásvizsgálat szerint segíteni 
fogják a nemek arányának javulását a munkaerő-piacon. A vizsgálatban megfogalmazott 
vélemény szerint a szülési szabadság meghosszabbítása a nőknek nagyobb biztonságot nyújt a 

                                               
1 A Bizottság 2007. július 18-i közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A nemek közötti bérszakadék elleni küzdelem 
(COM(2007)0424 végleges), 2–1. pont.
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már meglévő állásuk tekintetében.1 A hatásvizsgálat azt az előrejelzést adja, hogy a szülési 
szabadság négy héttel való meghosszabbítása ezt fogja eredményezni, hogy a nőknek egyre 
kevésbé kell szülői szabadsággal kipótolni távollétüket. Ez e pár további hét lehetővé fogja 
tenni a szoros anya-gyermek kapcsolat kialakulását, valamint segíti az anyát abban, hogy 
gondoskodjon gyermeke további felügyeletéről. A hatásvizsgálat e tekintetben úgy véli, hogy 
„a hosszabb szülési szabadság segíthet annak az időszaknak az áthidalásában, amíg a 
gyermeket felügyeletre lehet bízni.”2  

Végezetül, az irányelvjavaslatban szereplő azon javaslat, hogy a munkavállaló kérhesse 
munkaadójától a munkaórák és munkabeosztás megváltoztatását3 a szülési szabadságot 
követően, lehetővé fogja tenni, hogy a nők teljes munkaidőben térjenek vissza dolgozni, és ne 
kényszerüljenek félmunkaidőben dolgozni.4  A munkáltatónak nem kötelessége eleget tenni a 
munkavállaló kérésének, de a tapasztalatok szerint az ilyen rendelkezések – amelyek például 
az Egyesült Királyságban érvényben vannak – hozzásegítik a nőket ahhoz, hogy megtartsák a 
szülés előtti állásukat.5

3. Az elemzés összefoglalása

Mind az irányelvjavaslat, mind a kísérő dokumentumok elemzése egyértelmű kapcsolatra 
enged következtetni a javasolt irányelv és a nők és férfiak közötti egyenlőség elve között. Bár 
a kapcsolat fennáll, nehéznek tűnhet a várandós, gyermekágyas vagy szoptató nőkről szóló 
irányelv besorolása. Ez azért van, mert lényegét tekintve nem fektet le mind a nőket, mind a 
férfiakat érintő rendelkezéseket.  Másrészről nem tekinthető az EUMSz. 157. cikke (4) 
bekezdésében engedélyezett, előnyöket nyújtó intézkedésnek. Az előnyöket nyújtó intézkedés 
az alulreprezentált nem felzárkóztatása érdekében hozható, specifikus intézkedés. Az ilyen 
intézkedések azonban ideiglenes természetűek, és céljuk elértével meg kell őket szüntetni. A 
nők és férfiak között az állapotosság tekintetében soha nem lesz egyenlőség, mivel a nők 
biológiai helyzete más, mint a férfiaké. Vannak, akik a védelmi intézkedéseket az egyenlőség 
elve alóli kivételeknek tekintik, de helyénvalóbbnak tűnik úgy jellemezni őket, mint a nők és 
férfiak közötti valódi egyenlőség megteremtésének eszközeit, mivel (a felmondás, stb. 
tiltásával) megakadályozzák a nők elleni hátrányos megkülönböztetést, illetve (az állásukba 
való visszatérés és a munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok biztosításával) lehetővé teszik a nők 
számára, hogy de facto egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy ne érezzék női mivoltukat 
hátránynak és hogy igényeiknek megfelelő jogokat (szülési szabadság) kapjanak.  Ez az 
értelmezés annál is inkább helyes, mert ítélkezési gyakorlatában a 75/207/EGK irányelv6 2. 
cikke (3) bekezdése értelmezésekor az Európai Bíróság is ezt mondja:

„3. Ez az irányelv nem érinti a nők védelméről szóló rendelkezéseket, különös 
tekintettel a terhességre és az anyaságra.”

                                               
1 Hatásvizsgálati jelentés – SEC(2008)2596  31. o. (Lásd még a 34. oldalt)
2 Hatásvizsgálati jelentés – SEC(2008)2596  35. o.
3 A legtöbb félidős munkavállaló nő.
4 11. cikk (5) bekezdés (az irányelvre irányuló javaslatban szereplő új cikk).
5 Hatásvizsgálati jelentés – SEC(2008)2596  33. o.
6 A Tanács 1976. február 9-i 76/207/EGK irányelve a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról (HL L 39., 
1976.2.14., 40. o.).
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A Hoffmann ügyben1 hozott, majd konzekvensen fenntartott2 ítéletében a Bíróság e 
rendelkezésre utalva rámutatott, hogy az elismeri „az egyenlő bánásmód elvének 
összefüggésében a nők igényeit két szempontból is. Először is helyénvaló biztosítani a nők 
biológiai állapotának védelmét a terhesség alatt és után, mindaz ideig, amíg testi és szellemi 
állapotuk a gyermekszülés után helyreáll; másodszor, helyénvaló védeni az anya és gyermek 
közötti különleges kapcsolatot a terhességet és gyermekszülést követő időszakban.”3

Azzal, hogy a nők az egyenlő bánásmód elvének keretében történő védelmének jogosságát 
elismerte, a Bíróság az irányelvjavaslatot elvitathatatlanul az egyenlőség elvének 
kontextusába helyezi, amelytől az – a módosításokat benyújtók véleményétől eltérően –
elválaszthatatlan.

IV. Mivel a 153. cikk (2) bekezdése b) pontja már rendelkezik a nők és férfiak közötti 
egyenlőség előmozdításáról, szükség van-e a 157. cikk (3) bekezdésének hozzáadására?

Az Amszterdami Szerződés hatályba lépése óta az egyenlő bánásmódnak a szociálpolitika
terén való alkalmazása két cikkben szerepel: az EUMSz 153. cikke (1) bekezdése i. pontjában 
és 157. cikke (3) bekezdésében: „a férfiak és nők munkaerő-piaci esélyegyenlősége és az 
egyenlő munkahelyi bánásmód”, valamint „a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazását a foglalkoztatás és a munka területén, beleértve az 
egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás alapelvét is.” Bár ezek a cikkek 
tartalmukat tekintve hasonlók, az általános vélemény az, hogy a 157. cikk pontosabban és 
kimerítőbben foglalkozik az egyenlőség kérdésével (egyenlő díjazás – (1) és (2) bekezdés –
előnyöket nyújtó intézkedések az alulreprezentált nem számára a „teljes egyenlőség” 
biztosítása érdekében – (4) bekezdés). A 153. cikk felsorolja azokat a területeket, amelyeken 
az Uniónak fellépési joga van. 

V. Következtetés

Az előbbiek alapján álláspontunk az, hogy a 153. cikk és a 157. cikk (3) bekezdésének, mint 
jogalapnak a fenntartása teljes mértékben indokolt.

A Jogi Bizottság 2010. január 28-i ülésén 21 támogató szavazat mellett és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag úgy határozott4, hogy az alábbi ajánlásokat teszi: a várandós, a gyermekágyas 
vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosítására irányuló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslat kettős jogalapját az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 153. cikkének és 157. cikke (3) bekezdésének kell nyújtania.

                                               
1 A 184/83 sz. Hofmann kontra Barmer Ersatzkasse ügy, EBHT 1984., 3047.
2 Lásd például a C-32/93 Webb kontra EMO Air Cargo ügyet, EBHT 1994., I-3567.
3 Hofmann, 25. pont
4 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Raffaele Baldassarre 
(alelnök), Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Evelyn Regner (alelnök), 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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Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Klaus-Heiner Lehne


