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Tema: Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš 
dalies keičiančios Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, 
kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių 
krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (COM(2008)0637 – C6 
0340/2008– 2008/0193(COD)) teisinio pagrindo

Gerb. E. B. Svensson,

2010 m. sausio 12 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 37 straipsnio 2 dalį prašydama apsvarstyti minėto Komisijos pasiūlymo teisinio 
pagrindo tinkamumą.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2010 m. sausio 28 d. posėdyje.

Komisijos pateiktas siūlomos direktyvos teisinis pagrindas – EB 137 straipsnio 2 dalis ir 
141 straipsnio 3 dalis. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, teisiniu pagrindu tampa SESV 
153 straipsnio 2 dalis ir 157 straipsnio 3 dalis.

Keletas atsakingo komiteto narių pateikė pakeitimų,. kuriais išbraukiama nuoroda į 
157 straipsnio 3 dalį siūlomos direktyvos preambulėje.  Atitinkamai kyla klausimas, ar 
siūloma direktyva gali būti grindžiama vien tik 153 straipsniu.
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Atsižvelgiant į procedūrą, sudėtinis dviejų straipsnių teisinis pagrindas nekelia jokių 
sunkumų, kadangi abiem atvejais taikoma įprasta teisėkūros procedūra. Tai, kad įtraukus 
153 straipsnio 2 dalį, reikėtų tiek Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, tiek Regionų 
komiteto konsultacijų, o įtraukus 157 straipsnį, reikėtų tik Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto konsultacijos, nėra problema.

I. Susiję SESV straipsniai

157 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad būtų taikomas principas už vienodą ar vienodos 
vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams mokėti vienodą užmokestį.

2. Šiame straipsnyje "užmokestis" – tai įprastinis bazinis arba minimalus darbo užmokestis 
arba alga ir bet koks kitas atlygis grynaisiais arba natūra, kurį darbuotojas tiesiogiai arba 
netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą.

Vienodas užmokestis nediskriminuojant dėl lyties reiškia, kad:

a) užmokestis už tą patį akordinį darbą apskaičiuojamas taikant tą patį mato vienetą;

b) valandinis užmokestis už tą patį darbą yra vienodas.

3. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, imasi priemonių užtikrinti, kad 
būtų taikomas moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio užimtumo bei profesinės 
veiklos principas, taip pat vienodo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą 
principas.

4. …

153 straipsnis

1. Siekdama 151 straipsnyje keliamų tikslų, Sąjunga remia ir papildo valstybių narių veiklą 
šiose srityse:

a) visų pirma darbo aplinkos gerinimo siekiant rūpintis darbuotojų sveikata ir sauga;

b) darbo sąlygų;

c) darbuotojų socialinio draudimo ir socialinės apsaugos;

d) darbuotojų socialinės apsaugos nutraukus darbo sutartį;

e) darbuotojų informavimo ir konsultavimo;

f) atstovavimo darbuotojų ir darbdavių interesams bei šių interesų ir bendrų sprendimų 
kolektyvinio gynimo atsižvelgiant į šio straipsnio 5 dalį;
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g) Sąjungos teritorijoje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo sąlygų;

h) iš darbo rinkos išstumtų asmenų integracijos nepažeidžiant 166 straipsnio;

i) moterų ir vyrų lygybės dėl galimybių darbo rinkoje ir požiūrio darbe;

j) kovos su socialine atskirtimi;

k) socialinės apsaugos sistemų modernizavimo nepažeidžiant c punkto.

2. Šiuo tikslu Europos Parlamentas ir Taryba:

a) .....

b) atsižvelgdami į kiekvienoje valstybėje narėje esamas sąlygas ir technines taisykles, gali šio 
straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytose srityse direktyvomis nustatyti būtiniausius 
laipsniško įgyvendinimo reikalavimus. Tokiose direktyvose vengiama nustatyti 
administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, galinčius varžyti mažųjų ir vidutinių 
įmonių kūrimą ir plėtojimą.

Europos Parlamentas ir Taryba, pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu 
ir Regionų komitetu, sprendžia pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

…
3. …

II. Komisijos pagrindimas dėl teisinio pagrindo pasirinkimo 

Reikėtų pažymėti, kad Komisija grindžia dvejopo teisinio pagrindo pasirinkimą šiais 
teiginiais: pasiūlymas grindžiamas SESV sutarties 153 straipsnio 2 dalimi ir 157 straipsnio 3 
dalimi. Nors Direktyva 92/85/EEB pagrįsta [...] [dabar SESV 153 straipsnis] ir yra atskira 
direktyva pagal Sveikatos ir saugos direktyvos (Direktyvos 89/391/EEB) programą, EB 
sutarties 157 straipsnis įtraukiamas į šio pasiūlymo teisinį pagrindą. Motinystės atostogos 
ypač svarbios nėščių arba neseniai pagimdžiusių darbuotojų sveikatai ir saugai užtikrinti. 
Apsauga nuo atleidimo arba diskriminacijos dėl nėštumo arba motinystės yra moters 
sveikatai ir saugai užtikrinti; taip pat svarbu užtikrinti motinystės pašalpą. Tačiau su 
motinystės atostogomis, jų trukme, pašalpa bei motinystės atostogų išėjusių arba po jų 
sugrįžtančių moterų teisėmis ir prievolėmis susijusios taisyklės neatsiejamos nuo lygių 
galimybių principo taikymo bei vienodo požiūrio į moteris ir vyrus pagal 157 straipsnio 
3 dalį. Todėl šio pasiūlymo teisinis pagrindas yra sudėtinis1.

III. Tyrimas

Svarstomu pasiūlymu dėl direktyvos siekiama iš dalies pakeisti ankstesnę direktyvą 

                                               
1 Nuorodos į Sutartį atnaujintos atsižvelgiant į įsigaliojusią Lisabonos sutartį.
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(98/85/EEB), pagrįstą 118a straipsniu, SESV 153 straipsnio pirmtaku. Tuo metu vyrų ir 
moterų lygybės klausimas nebuvo įtrauktas į 118a straipsnį, tačiau aptartas 119 straipsnyje, 
kuriame paminėtas tik vienodas požiūris dėl užmokesčio.

Pradedant Amsterdamo sutartimi, Sutartyse pradėta skirti dėmesio vyrų ir moterų lygybės 
klausimui. Viena vertus, šiuo metu lygybė apibrėžiama kaip bendrasis principas ES sutarties 
3 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, kurioje nustatoma, kad Sąjunga „kovoja su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatina socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir vyrų lygybę, 
kartų solidarumą ir vaiko teisių apsaugą“. Ši nuostata papildoma SESV 8 straipsnyje: 
„Visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir 
diegti jų lygybę“. Šis principas minimas ir socialinės politikos srityje, 153 straipsnio 1 dalies 
i punkte („moterų ir vyrų lygybės dėl galimybių darbo rinkoje ir požiūrio darbe“) ir 
157 straipsnyje, o ypač jo 3 dalyje (nustatomos priemonės, skirtos „užtikrinti, kad būtų 
taikomas moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio užimtumo bei profesinės veiklos 
principas, taip pat vienodo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą principas“).

Pradinį pasiūlymo dėl direktyvos teisinį pagrindą, dabartinį SESV 153 straipsnį, kuriame, be 
kita ko, kalbama apie moterų ir vyrų sveikatą ir saugą bei lygybę požiūrio darbe atžvilgiu, 
Komisija papildė 157 straipsnio 3 dalimi, susijusia būtent su vienodu požiūriu į moteris ir 
vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityse.
Toliau Komisija siekia parodyti, kad siūloma direktyva susijusi ne tik su nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, kaip nurodoma 
pavadinime, bet ir su motinystės atostogomis, jų trukme, pašalpa bei motinystės atostogų 
išėjusių arba po jų sugrįžtančių moterų teisėmis ir prievolėmis susijusiomis taisyklėmis: 
Komisijos nuomone jos taip pat neatsiejamos nuo lygių galimybių principo taikymo ir 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus pagal 157 straipsnio 3 dalį. Tai atsispindi siūlomos 
direktyvos 2 konstatuojamojoje dalyje, kurioje papildomo teisinio pagrindo pridėjimas 
grindžiamas šiais teiginiais: „Kadangi ši direktyva susijusi ne tik su nėščių, neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sveikata ir sauga, bet ir su vienodo 
požiūrio klausimais, kaip antai teisė grįžti į savo darbą arba lygiavertes pareigas, atleidimo 
iš darbo arba priėmimo į darbą taisyklės arba finansinė parama per atostogas, 153 ir 
157 straipsniai kartu sudaro šios direktyvos teisinį pagrindą.“

Atitinkami Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pateikti pakeitimai grindžiami taip:

„Direktyva 92/85/EEB – atsižvelgiant į moters biologinę būklę nėštumo metu ir po jo ir 
atsižvelgiant į nusistovėjusią ETT praktiką – siekiama pagerinti teisės aktų nuostatas dėl 
nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sveikatos apsaugos. Tik 
dirbanti moteris gali pasiimti gimdymo atostogas. Taigi šioje direktyvoje neliečiami lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje arba profesinio ir asmeninio ar 
šeiminio gyvenimo derinimo klausimai. Taigi [157] straipsnis neturėtų būti minimas (74 ir 
77 pakeitimai, pateikė Anna Záborská).

„Tai, kad teisiniu pagrindu pasirinktas Sutarties [157] straipsnis [...] kelia sunkumų. 1992 m. 
direktyva buvo grindžiama EB sutarties [153] straipsniu, susijusiu su darbuotojų saugos ir 
sveikatos apsauga. [157] straipsnis susijęs su vienodo požiūrio ir lygių vyrų ir moterų 
galimybių principu. Taigi, šio teisinio pagrindo pridėjimas pagrindžia direktyvos taikymo 
srities praplėtimą ir jos taikymą ne tik motinystės atostogoms (būtent vaiko priežiūros, 
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tėvystės, įvaikinimo atostogoms ir pan. ), o klausimai, susiję su motinystės atostogomis, 
apsiriboja griežtu moterų ir vyrų lygybės principo taikymu (75 ir 78 pakeitimai, pateikė 
Philippe Juvin).

Žvelgiant į šiuos argumentus, kyla du klausimai. Pirma, būtina nustatyti, ar egzistuoja 
tiesioginis moterų ir vyrų lygybės sąvokos ir direktyvos objekto ryšys.

Jei į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, tada reikėtų nustatyti, ar yra tinkama prie 
153 straipsnio 2 dalies pridėti 157 straipsnio 3 dalį, jei moterų ir vyrų lygybės užimtumo ir 
profesinės veiklos srityse klausimas minimas abiejuose tuose straipsniuose.

Ar yra direktyvos objekto ir moterų ir vyrų lygybės klausimo ryšys?

Aptariamąja direktyva siekiama apsaugoti nėščias, neseniai pagimdžiusias arba maitinančias 
krūtimi darbuotojas. Kadangi atsižvelgiant į gamtos dėsnius tokia būklė būdinga tik moterų 
biologijai, direktyva siejama tik su moterimis, t.y. jos nuostatos skirtos tik moterims. Iš pirmo 
žvilgsnio argumentas, kad direktyva nesusijusi su moterų ir vyrų lygybės klausimais, atrodo 
logiškas, tačiau taip nėra.

Pagal Teismo praktiką priemonės teisinis pagrindas „negali būti pasirinktas tik atsižvelgiant į 
institucijos įsitikinimą“1, o pasirinkimas „turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, 
kuriems taikoma teisminė priežiūra [...] Tie veiksniai pirmiausia yra priemonės tikslas ir 
turinys“2.  Iš tiesų, žvelgiant į pačioje direktyvoje ir jos bendrame kontekste įžvelgiamus 
įvairius argumentus, aišku, kad direktyva glaudžiai susijusi su moterų ir vyrų lygybės 
klausimu.  Teigti priešingai nebūtų prasmės; dėl to būtų galima neteisingai suprasti siūlomos 
direktyvos prasmę ir paskirtį.

1. Sąvokų apibrėžimai ir bendrasis pagrindas

Panašu, kad nesusipratimo priežastis – lygybės sąvoka. 157 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad 
reikia patvirtinti priemones, skirtas „užtikrinti, kad būtų taikomas moterų ir vyrų lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio užimtumo bei profesinės veiklos principas, taip pat vienodo 
užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą principas“. Jau pati šio straipsnio 
formuluotė rodo, kad lygybė gali įgauti ne vieną formą. Šiuo atveju tai – vienodo požiūrio ir 
lygių galimybių klausimas. Turi būti ne tik vienodas požiūris į moteris ir vyrus, bet ir turi būti 
jiems suteiktos tokios pačios galimybės; nei vieniems neturi būti sudaromos nepalankios 
sąlygos, mažesnės ar didesnės galimybės dėl to, kad jie priklauso tam tikrai lyčiai.

Todėl lygybės sąvoka yra glaudžiai susijusi su diskriminacijos, arba tiksliau –
nediskriminacijos, sąvoka. Danielis Lochakas straipsnyje „Diskriminacijos sąvoka 
Prancūzijos ir Europos teisėje“ pateikia įdomų giminiškų ir kartu vis dėlto skirtingų 
nelygybės ir diskriminacijos sąvokų apibrėžimą. Visų pirma, jo nuomone, šios dvi sąvokos 
yra neatsiejamos žvelgiant į platesnį siekio kovoti su diskriminacija kontekstą3. Jis teigia, kad 

                                               
1 Byla Nr. 45/86, Komisija prieš Tarybą („Bendrieji lengvatiniai tarifai“) [1987] ECR 1493, 11 punktas.
2 Byla Nr. C-300/89 Komisija prieš Tarybą („Titano dioksidas“), [1991] ECR. I-2867, 10 punktas.
3 D. Lochak „La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen" in Egalité des sexes : la 
discrimination positive en question“, p. 40.
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nelygybė yra „faktinė padėtis“, kurią lemia tiek individui būdingi, tiek išoriniai veiksniai. 
Savo ruožtu, diskriminacija susijusi su „kito veiksmu“ ir yra „subjekto veikmė“. Šiuo atveju, 
apsaugodama tam tikrą grupę, t.y. nėščias, neseniai pagimdžiusias ar maitinančias krūtimi 
moteris, direktyva sudaro galimybę moterims nepatirti nepalankių sąlygų dėl jų biologinės 
būklės ir taip užkerta kelią diskriminuojamajam elgesiui.

Teisingumo Teismas apibrėžia diskriminaciją kaip „panašioms situacijoms taikomos 
skirtingos taisyklės arba ta pati taisyklė taikoma skirtingoms situacijoms“1. Remdamasis tuo 
pačiu apibrėžimu, Teismas nusprendė, kad Prancūzijoje taikomas bendras draudimas 
moterims dirbti naktį yra neteisėtas, nes moterų ir vyrų padėtis lygiai tokia pati kalbant apie 
galimas neigiamas naktinio darbo pasekmes. Dėl to, atsižvelgiant į lygybės principą, negalima 
uždrausti moterims dirbti naktį tik dėl jų lyties. Kita vertus, Teismas nusprendė, kad 
draudimas teisėtas, jei darbuotoja nėščia ar maitinanti krūtimi, kadangi tokiu metu moteris yra 
padėtyje, kuri skiriasi nuo jos kolegų vyrų padėties.

Tuo remiantis, dėl biologinių aplinkybių nėščių, neseniai pagimdžiusių arba maitinančių 
krūtimi moterų padėtis skiriasi nuo vyrų. Todėl galima manyti, kad panašių taisyklių taikymas 
skirtingoms situacijoms yra diskriminacija, o specialių taisyklių taikymas minėtos būklės 
moterims pateisinamas tuo, kad jų padėtis skiriasi nuo vyrų. Taigi, nė kiek nenutolstant nuo 
lygybės principo, tai, kad direktyva susijusi tik su moterimis, įrodo, kad taikomas lygybės 
principas, nes šia direktyva, specialiomis joje nustatomomis taisyklėmis, moterims suteikiama 
galimybė nepatirti nepalankių sąlygų dėl tam tikros jų padėties. Šioje direktyvoje sprendžiama 
diskriminacijos ir faktinės nelygybės, kuri susidaro dėl kitokios nei vyrų, moterų darbuotojų 
biologinės prigimties, problema. Direktyva, pagal kurią apsaugomos būtent nėščios, neseniai 
pagimdžiusios ar maitinančios krūtimi moterys, siekiama, kad požiūris į moteris būtų lygus 
požiūriui į vyrus ir kad joms galėtų pasinaudoti tikresnės lygybės teikiamomis galimybėmis.

Jei nelygybė prilyginama faktinei padėčiai, tai lygybė gali atitikti padėtį de facto arba de jure, 
t.y. ją galima įvardinti kaip substancinę arba formaliąją lygybę. Teiginys, kad nėra direktyvos 
ir moterų ir vyrų lygybės klausimo ryšio, grindžiamas formaliosios lygybės sąvoka. Laikantis 
šio požiūrio galima manyti, kad priemonę priskirti moterų ir vyrų lygybės klausimui reikėtų 
tik tada, kai joje reikalaujama vienodai elgtis su abiem lytimis arba uždraudžiama skirtingai 
elgtis su asmeniu dėl jo lyties. Šiuo principu remiasi 157 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatomas 
reikalavimas „abiejų lyčių darbuotojams mokėti vienodą užmokestį“. Šiuo metu galioja 
nemaža nuostatų, kuriomis nustatomas formaliosios moterų ir vyrų lygybės principas ir 
draudžiama, ypač užimtumo ir profesinės veiklos srityje, bet kokios formos diskriminacija dėl 
lyties.

Vis dėlto statistika akivaizdžiai rodo, kad, nors teisinė lygybė aiškiai privaloma, egzistuoja 
didžiulė moterų ir vyrų nelygybė kalbant apie užimtumą, požiūrį į juos ir užmokestį. Tad 
moterų ir vyrų lygybė darbe dar toli gražu nepasiekta. Dėl šios priežasties pastebima, kad 
nacionalinė ir Europos politika keičiasi, siekiant ne tik formaliosios, bet ir tikrosios, 
substancinės lygybės. Pastebėta, kad dėl to vienodo požiūrio reikalavimą pakeitė vienodų 
galimybių reikalavimas ir nuo griežtos lygybės pereita prie pozityvių veiksmų skatinimo. Šis 
poreikis išsakytas bendrojoje rekomendacijoje Nr. 25 dėl laikinų specialiųjų priemonių pagal 

                                               
1 Byla Nr. C-342/93 Gillespie ir kiti prieš Northern Health and Social Services Boards [1996] ECR I-475, 
16 punktas; Byla Nr. C-394/96 Brown prieš Rentokil Ltd [1998] ECR I-4185, 30 punktas.
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Konvencijos dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo 4 straipsnio 1 dalį:

„grynai formalaus teisinio ar programinio požiūrio nepakanka norint pasiekti moterų ir vyrų 
lygybę de facto,[...] substancinę lygybę.  Be to, Konvencijoje reikalaujama, kad moterims būtų 
suteikta tokia pati galimybė ir kad jos būtų pajėgios aplinkoje, kurioje sudarytos sąlygos, 
siekti to, kas turima, lygybės. Nepakanka vien tik užtikrinti, kad požiūris į moteris būtų 
identiškas požiūriui į vyrus. Tikriau, būtina atsižvelgti į susiformavusius biologinius, taip pat 
socialinius ir kultūrinius vyrų ir moterų skirtumus. Norint atsižvelgti į tokius skirtumus, dėl 
tam tikrų aplinkybių reikia, kad požiūris į vyrus ir moteris nebūtų identiškas.1

Turint mintyje tokią socialinę politiką, direktyvoje nustatytas taisykles reikėtų laikyti 
apsaugančiomis nėščias, neseniai pagimdžiusias ar maitinančias krūtimi moteris. Suprantama, 
kad direktyvoje nustatytos taisyklės dėl savo pobūdžio taikomos tik moterims, tačiau tos 
taisyklės, viena vertus, tenkina nediskriminacijos reikalavimą, o kita vertus, substancinės 
lygybės siekį, taip pat jos padeda užtikrinti atitinkamų darbuotojų moterų sveikatą ir saugą.

2. Argumentai, kylantys iš direktyvos turinio

a) Konstatuojamosios dalys

Konstatuojamosios dalys aiškiai rodo, kad direktyva priimama siekiant apsaugoti nėščias, 
neseniai pagimdžiusias arba maitinančias krūtimi moteris nuo bet kokios diskriminacijos dėl 
jų būklės ir taip padėti įgyvendinti moterų ir vyrų lygybės užimtumo ir profesinės veiklos 
srityje principą.

Tai nurodant, 3 konstatuojamojoje dalyje nustatoma, kad direktyva susijusi su „vienodo 
požiūrio klausimais“. 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodoma, kad moterų ir vyrų lygybė 
– pagrindinis principas, kuriuo ES turi vadovautis ir kurį ji turi integruoti į savo veiksmus. 
7 konstatuojamojoje dalyje nustatoma, kad direktyva įtraukiama į „lyčių lygybės“ teisės aktų 
kategoriją. 11–17 konstatuojamosiose dalyse daroma nuorodų į Teisingumo Teismo 
precedentų teisę, susijusią su nėščių moterų apsauga nuo diskriminacijos pagal vienodo 
požiūrio principą. Žvelgiant į konstatuojamųjų dalių visumą, iš jose išdėstyto požiūrio aišku, 
kad jos rodo, jog direktyva tiesiogiai susijusi su lyčių lygybės profesinėje veikloje 
propagavimu.

b) Dėstymas

Kadangi svarstomu pasiūlymu dėl direktyvos siekiama iš dalies pakeisti šiuo metu galiojančią 
direktyvą, šiame tyrime atsižvelgiama ne tik į pridedamus ar iš dalies keičiamus straipsnius, 
bet ir į tokius direktyvos 92/85/EEB straipsnius, kurie bus taikomi ir toliau.

Kai kurie straipsniai tiesiogiai susiję su darbuotojų sveikata ir sauga. Tokie straipsniai yra nuo 
trečio iki aštunto imtinai. Šie straipsniai susiję su kenksmingų cheminių, fizinių ir biologinių 
veiksnių įvertinimu (3 straipsnis), įpareigojimu įvertinti riziką ir apie ją informuoti 

                                               
1 JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims) bendroji rekomendacija Nr. 25, 30-oji sesija, 2004 m., 4 straipsnio 1 dalis – Laikinos specialiosios 
priemonės



PE438.389v01-00 8/11 AL\803146LT.doc

LT

(4 straipsnis), veiksmais, atliekamais gavus įvertinimo rezultatus (5 ir 6 straipsniai), naktiniu 
darbu (7 straipsnis) ir motinystės atostogomis (8 straipsnis).

Kita vertus, tolesni straipsniai tiesiogiai susiję su moterų apsauga nuo diskriminacijos dėl jų, 
kaip nėščių, neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi, būklės. Atitinkamai, 9 straipsniu 
darbuotojos apsaugomos nuo atlyginimo praradimo, kai joms reikia išeiti darbo metu, kad 
galėtų lankytis apžiūrose prieš gimdymą; 10 straipsniu uždraudžiama atleisti darbuotoją jos 
nėštumo arba motinystės atostogų laikotarpiu; 11 straipsniu užtikrinamos darbuotojų teisės ir 
privilegijos, numatytos jų darbo sutartyje, o 12 straipsnyje kalbama apie minėtų teisių gynimą.

Šis specialus dėstymo turinio tyrimas rodo, kad direktyva iš tiesų siekiama dviejų tikslų: 
užtikrinti darbuotojų moterų sveikatą ir saugą ir kad joms būtų taikomas vienodas požiūris.

3) Argumentai, kylantys iš dokumentų, kurie nėra direktyvos dalis

Visi prie pasiūlymo dėl direktyvos pridedami dokumentai vienareikšmiškai patvirtina, kad ji 
priskirtina moterų ir vyrų lygybės darbe propagavimo priemonėms.

a) Aiškinamoji dalis

Kad pagrįstų naujos direktyvos priėmimą, Komisija primena kontekstą, t.y. Sąjungos 
veiksmus, skirtus darbo, asmeninio ir šeimos gyvenimo derinimui, lygioms moterų ir vyrų 
galimybėms darbo rinkoje ir kovai su nėščių moterų patiriama diskriminacija užimtumo ir 
profesinės veiklos srityje. Dėl to ji nurodo įvairias šioje srityje taikomas priemones, tokias 
kaip Moterų ir vyrų lygybės veiksmų planas 2006–2010 m., ir keletą Europos Parlamento 
rezoliucijų. Taip pat paminima, kad kreiptasi dėl konsultacijos į Vyrų ir moterų lygių 
galimybių patariamąjį komitetą.

b) Poveikio vertinimas

Poveikio vertinime galime rasti įdomių nuorodų apie lygybės, kurios siekiama įvairiomis į 
pasiūlymą dėl direktyvos įtrauktomis priemonėmis, pobūdį. Nurodoma, kad:

„bet kokiu veiksmu būtų siekiama didesnės lyčių lygybės žvelgiant į dalyvavimo 
darbo rinkoje rodiklį ir geresnio profesinės veiklos, asmeninio ir šeimos 
gyvenimo derinimo“.

Šis teiginys tiesiogiai prieštarauja įvairių pateiktų pakeitimų pagrindimui, kuriame nurodoma: 
„taigi šioje direktyvoje neliečiami lygių galimybių ir vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje arba profesinio ir asmeninio ar šeiminio gyvenimo derinimo klausimai“.

Priemonės, parengtos nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar maitinančioms krūtimi moterims 
apsaugoti, tiesiogiai susijusios su profesinės veiklos, šeimos ir asmeninio gyvenimo derinimu. 
Šiomis priemonėmis moteriai sudaromos sąlygos rūpintis šeimos gyvenimu taip, kad jos 
profesinė veikla nenukentėtų. Formaliai ir logiškai mąstant, galima teigti, kad šis klausimas 
susijęs ir su vyrais; tačiau statistika rodo, kad dėl šeimos gyvenimo vyrams daug rečiau 
susidaro nepalankios sąlygos profesinei veiklai, nes už šeimos gyvenimą moterys prisiima 
žymiai didesnę atsakomybę. Su tuo susijęs ir poveikio vertinime cituojamas Komisijos 
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komunikatas dėl kovos su moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumu:

„Vaiko gimimas ilgam sumažina moterų užimtumo lygį, bet visiškai nepaveikia 
vyrų užimtumo. Todėl moterų karjera dažniau pertraukiama, ji yra lėtesnė ir 
trumpesnė, taigi – ir blogiau atlyginama.“1

Taigi, siekiant įtvirtinti moterų ir vyrų lygybę profesinėje veikloje ir vienodas karjeros 
galimybes, profesinės veiklos ir šeimos gyvenimo derinimo skatinimo priemonės – net jei 
dalis jų skirtos vien tik moterims – tiesiogiai padeda kurti substancinę lygybę, kurios dar 
nepasiekta.

Todėl, anot poveikio vertinimo, pasiūlyme dėl direktyvos nustatytos priemonės padės 
įgyvendinti lyčių lygybę žvelgiant į jų dalyvavimo darbo rinkoje rodiklius. Iš tiesų, teigiama, 
kad ilgesnės motinystės atostogos padėtų užtikrinti moterims didesnį darbo, kurį jos turėjo 
prieš nėštumą, stabilumą2. Taigi, poveikio vertinime numatoma, kad motinystės atostogų 
pailginimas keturiomis savaitėmis sąlygotų, jog moterys būtų ne taip dažnai priverstos pratęsti 
atostogas ir imti vaiko priežiūros atostogas. Jei būtų suteiktos šios papildomos savaitės, 
motina ir vaikas galėtų užmegzti stipresnį tarpusavio ryšį, taip pat motina galėtų geriau 
suderinti vaiko priežiūrą.  Šiuo klausimu poveikio vertinime teigiama, kad „ilgesnis 
motinystės atostogų laikotarpis galėtų padėti nutiesti tiltą iki to laiko, kada jau įmanoma 
pereiti prie vaiko priežiūros“3.  

Galiausiai, pasiūlymo dėl direktyvos nuostata, dėl kurios darbuotoja, grįžusi po motinystės 
atostogų, galės paprašyti savo darbdavio pakeisti jos darbo valandas ir jų išdėstymą4, turėtų 
sudaryti sąlygas moterims grįžti dirbti visą darbo dieną ir išvengti būtinybės dirbti ne visą 
darbo dieną5.  Darbdavys neįpareigojamas tenkinti darbuotojos prašymo, tačiau nustatyta, kad 
tokios nuostatos (šiuo metu galiojančios Jungtinėje Karalystėje) daro teigiamą poveikį –
moterys išsaugo darbą, kurį turėjo prieš gimstant vaikui6.

3. Tyrimo išvada

Tiek pasiūlymo dėl direktyvos, tiek prie jo pridedamų dokumentų analizė aiškiai parodė, kad 
yra pasiūlymo dėl direktyvos ir moterų ir vyrų lygybės principo ryšys. Nors tas ryšys 
egzistuoja, vis dėlto galima nuspėti, kad gali būti sunku šiam klausimui priskirti direktyvą dėl 
nėščių, neseniai pagimdžiusių ar maitinančių krūtimi moterų apsaugos. Taip yra todėl, kad iš 
esmės direktyva nenustato priemonių, kurios būtų taikomos tiek vyrams, tiek moterims, o tik 
tokias, kurios taikomos tik moterims.  Tai nebūdinga tokio pobūdžio pozityvioms 
priemonėms, kurias leidžiama priimti pagal SESV 157 straipsnio 4 dalį. Pozityvios priemonės 
sudaro sąlygas imtis specialių priemonių, skirtų padėti mažiau atstovaujamai lyčiai naudotis 
tikra lygybe. Vis dėlto, tokios priemonės dėl savo pobūdžio yra laikinos ir jas reikia nustoti 
taikyti, kai pasiekiama lygybė. Tačiau nėštumo atžvilgiu moterų ir vyrų lygybė niekada nebus 

                                               
1 Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Kovoti su moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumu“ (COM(2007) 424 galutinis) 2.1 dalis.
2 Poveikio vertinimo ataskaita SEC(2008)2596, p. 31. Taip pat žr. 34 dalį.
3 Poveikio vertinimo ataskaita SEC(2008)2596, p. 35.
4 11 straipsnio 5 dalis (pridedama pasiūlyme dėl direktyvos).
5 Daugumą ne visą darbo dieną dirbančiųjų sudaro moterys.
6 Poveikio vertinimo ataskaita SEC(2008)2596, p. 33.
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pasiekta, kadangi dėl biologinės moterų prigimties jos atsiduria kitokioje padėtyje nei vyrai. 
Kai kurie autoriai priskiria tokios apsaugos priemones lygybės principo išimčiai, tačiau atrodo 
tiksliau jas apibrėžti kaip priemones, kurios sudaro sąlygas pasiekti tikrą moterų ir vyrų 
lygybę, nes jos užkerta kelią moterų diskriminacijai (drausdamos atleisti iš darbo ir pan.) ir 
įpareigojimais (teisė sugrįžti į darbą ir pasinaudoti visais su jų darbo sutartimi susijusiais 
privalumais) suteikia moterims galimybę de facto pasinaudoti vienodu požiūriu ir nenukentėti 
dėl savo kaip moterų būklės, suteikdamos moterims teises, susijusias su jų specialiaisiais 
poreikiais (motinystės atostogos). Taip būtų teisingiau, nes šis teiginys kyla iš Teisingumo 
Teismo praktikos, kurioje Teismas taip aiškina Direktyvos 76/2071 2 straipsnio 3 dalį, kurioje 
nustatyta, kad:

"3. Ši direktyva nepažeidžia nuostatų, susijusių su moterų apsauga, ypač dėl nėštumo 
ir motinystės.“

Hoffmann2 bylos sprendime ir tolesnėje nuoseklioje praktikoje3, Teismas yra pažymėjęs, 
nurodydamas būtent tą nuostatą, kad jis pripažįsta „moters poreikių apsaugos pagrįstumą 
vienodo požiūrio principo kontekste dviem aspektais. Pirma, pagrįstai užtikrinama moters 
biologinės būklės apsauga nėštumo metu ir po gimdymo tol, kol ji psichologiškai ir dvasiškai 
atsigauna po gimdymo; antra, pagrįstai apsaugomas ypatingas moters ir jos kūdikio ryšys 
nėštumo metu ar po gimdymo“.4

Pažymėdamas, kad moters apsauga yra pagrįsta „vienodo požiūrio principo kontekste“, 
Teismas neginčijamai priskiria svarstomą pasiūlymą dėl direktyvos lygybės principo sričiai, 
nuo kurio, priešingai, nei teigia pateiktų pakeitimų autoriai, ji negali būti atsieta.

IV. Ar reikalinga pridėti 157 straipsnio 3 dalį, jei 153 straipsnio 2 dalies b punkte jau 
numatytas moterų ir vyrų lygybės propagavimas?

Nuo pat Amsterdamo sutarties įsigaliojimo vienodas požiūris socialinės politikos srityje 
minimas dviejuose straipsniuose: tai atitinka dabartinius SESV 153 straipsnio 1 dalies 
1 punktą ir 157 straipsnio 3 dalį, kuriuose minima atitinkamai „moterų ir vyrų lygybės dėl 
galimybių darbo rinkoje ir požiūrio darbe“ ir „moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo 
požiūrio užimtumo bei profesinės veiklos principas, taip pat vienodo užmokesčio už vienodą 
arba vienodos vertės darbą principas“. Nors šie straipsniai turiniu ir panašūs, bendrai 
laikoma, kad 157 straipsnyje apie lygybės klausimą kalbama konkrečiai ir išsamiau –
pradedant vienodu užmokesčiu (1 ir 2 punktai) ir baigiant pozityvių veiksmų, kuriais 
padedama nepakankamai atstovaujamai lyčiai siekiant „užtikrinti visišką moterų ir vyrų 
lygybę“ (4 punktas). Savo ruožtu, 153 straipsnyje pateikiamas sričių, kuriose Sąjunga turi 
kompetenciją veikti, sąrašas. 

V. Išvada

Remiantis tuo, kas minėta, manoma, kad yra pagrįsta išlaikyti sudėtinį 153 straipsnio ir 
                                               
1 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo 
įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu (OL L 39, 1976 2 14, p. 40).
2 Byla Nr. 184/83 Hofmann prieš Barmer Ersatzkasse [1984] ECR 3047.
3 Žr., pvz., bylą Nr. C-32/93 Webb prieš EMO Air Cargo [1994] ECR I-3567.
4 Hofmann, 25 dalis.
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157 straipsnio 3 dalies teisinį pagrindą.

Atitinkamai 2010 m. sausio 28 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vieningai nusprendė 
(21 balsavo už, susilaikiusių nebuvo1) Jums rekomenduoti, kad pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl 
priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba 
maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo būtų grindžiamas sudėtiniu 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 153 straipsnio ir 157 straipsnio 3 dalies teisiniu 
pagrindu.
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