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Dotyczy: Opinii w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/85/EWG w 
sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu 
pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły, i pracownic karmiących piersią (COM(2008)0637 – C7-0340/2008 –
2008/0193(COD))

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Pismem z dnia 12 stycznia 2010 r. zwróciła się Pani do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 37 
ust. 2 Regulaminu, o weryfikację adekwatności podstawy prawnej powyższego wniosku 
Komisji.

Komisja rozpatrzyła powyższe pytanie na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2010 r.

Zaproponowaną podstawą prawną wniosku dotyczącego powyższej dyrektywy jest art. 137 
ust. 2 TWE w związku z art. 141 ust. 3. W związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego 
podstawą tą stają się art. 153 ust. 2 i art. 157 ust. 3 TFUE.

Niektórzy członkowie właściwej komisji złożyli poprawki skreślające odniesienie do art. 157 
ust. 3 w preambule dyrektywy będącej przedmiotem wniosku. W związku z tym pojawia się 
pytanie, czy dyrektywa ta może być oparta na samym art. 153.

Z proceduralnego punktu widzenia połączenie dwóch powyższych artykułów nie stwarza 
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żadnych problemów, ponieważ w obu przypadkach ma zastosowanie zwykła procedura 
prawodawcza. Fakt, że art. 153 ust. 2 wymaga konsultacji zarówno z Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym, jak i z Komitetem Regionów, a art. 157 jedynie zasięgnięcia 
opinii pierwszego z komitetów, nie stanowi problemu.

I. Odnośne artykuły TFUE

Artykuł 157

1. Każde Państwo Członkowskie zapewnia stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla 
pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości.

2. Do celów niniejszego artykułu przez wynagrodzenie rozumie się zwykłą podstawową lub 
minimalną płacę albo uposażenie oraz wszystkie inne korzyści w gotówce lub w naturze, 
otrzymywane przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio, z racji zatrudnienia, od 
pracodawcy.

Równość wynagrodzenia bez dyskryminacji ze względu na płeć oznacza, że:

a) wynagrodzenie przyznane za taką samą pracę na akord jest określane na podstawie takiej 
samej jednostki miary;

b) wynagrodzenie za pracę na czas jest takie samo na tym samym stanowisku.

3. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjmują środki zmierzające do 
zapewnienia stosowania zasady równości szans i równości traktowania mężczyzn i kobiet 
w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w tym zasadę równości wynagrodzeń za taką samą pracę 
lub pracę takiej samej wartości.

4. …

Artykuł 153

1. Mając na względzie urzeczywistnienie celów określonych w artykule 151, Unia wspiera i 
uzupełnia działania Państw Członkowskich w następujących dziedzinach:

a) polepszania w szczególności środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników;

b) warunki pracy;

c) zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników;

d) ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę;

e) informacji i konsultacji z pracownikami;
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f) reprezentacji i obrony zbiorowej interesów pracowników i pracodawców, w tym 
współzarządzania, z zastrzeżeniem ustępu 5;

g) warunków zatrudnienia obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium 
Unii;

h) integracji osób wyłączonych z rynku pracy, bez uszczerbku dla artykułu 166;

i) równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania 
w pracy;

j) zwalczania wyłączenia społecznego;

k) modernizacji systemów ochrony socjalnej, bez uszczerbku dla litery c).

2. W tym celu Parlament Europejski i Rada:

a) ….

b) mogą przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 litery a)–i), w drodze dyrektyw, 
minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem warunków i norm 
technicznych istniejących w każdym z Państw Członkowskich. Dyrektywy te unikają 
nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby 
tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Parlament Europejski i Rada stanowią zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

…..

3. …

II. Wybór podstawy prawnej przez Komisję

Należy odnotować, że Komisja uzasadnia odwołanie się do podwójnej podstawy prawnej 
następującymi słowami: Wniosek opiera się na art. 153 ust. 2 i art. 157 ust. 3 TFUE. Chociaż 
dyrektywa 92/85/EWG opiera się na …  (obecnie art. 153 TFUE) i jest dyrektywą 
szczegółową w ramach dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dyrektywa 
89/391/EWG), do podstawy prawnej niniejszego wniosku dodano art. 157 TWE. Urlop 
macierzyński ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracownic 
ciężarnych i pracownic, które niedawno rodziły. Ochrona przed zwolnieniem lub 
dyskryminacją związanymi z ciążą lub macierzyństwem istotnie przyczynia się do ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa kobiet, podobnie jak wynagrodzenie w czasie urlopu 
macierzyńskiego. Jednak przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego, jego długości 
i przysługującego w jego trakcie wynagrodzenia oraz praw i obowiązków kobiet 
korzystających z urlopu macierzyńskiego i z niego powracających są także ściśle związane ze 
stosowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, ustanowionej w art. 157 ust. 3 
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traktatu. W związku z powyższym podstawy prawne niniejszego wniosku zostały połączone1.

III. Analiza

Przedmiotowy wniosek dotyczący dyrektywy ma na celu zmianę wcześniejszej dyrektywy 
(98/85/EWG), która była oparta na art. 118a, czyli poprzedniej wersji art. 153 TFUE. 
Wówczas kwestia równości mężczyzn i kobiet nie była poruszona w art. 118a, lecz w art. 119, 
w którym jednak wspomniano o niej jedynie w odniesieniu do równego traktowania pod 
względem płacy.

Wraz z Traktatem z Amsterdamu równość między kobietami i mężczyznami znalazła swoje 
miejsce w traktatach. Z jednej strony została ona zapisana jako ogólna zasada w art. 3 ust. 3 
akapit drugi TUE, który stanowi, że Unia: „zwalcza wyłączenie społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność
między pokoleniami i ochronę praw dziecka.” Zostało to umocnione w art. 8 TFUE: „We 
wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania 
równości mężczyzn i kobiet.” Zasada ta znalazła wyraz w dziedzinie polityki społecznej w art. 
153 ust. 1 lit. i) („równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i 
traktowania w pracy”) i w art. 157, zwłaszcza w ust. 3 (przyjęcie środków w celu 
„zapewnienia stosowania zasady równości szans i równości traktowania mężczyzn i kobiet 
w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w tym zasadę równości wynagrodzeń za taką samą pracę 
lub pracę takiej samej wartości”).

We wniosku dotyczącym dyrektywy Komisja dodała do pierwotnej podstawy prawnej, którą 
stanowi obecny art. 153 TFUE – dotyczący inter alia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
oraz równego traktowania mężczyzn i kobiet w pracy – art. 157 ust. 3, który odnosi się 
szczegółowo do równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy.
Komisja dąży zatem do tego, aby wykazać, że objęta wnioskiem dyrektywa dotyczy nie tylko 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły i pracownic karmiących piersią, zgodnie z jej tytułem, lecz odnosi się również do 
przepisów dotyczących urlopu macierzyńskiego, jego długości, wynagrodzenia oraz praw i 
obowiązków kobiet korzystających z urlopu macierzyńskiego lub powracających z niego, 
które, zdaniem Komisji, są nieodłącznie związane ze stosowaniem zasady równości szans i 
równego traktowania kobiet i mężczyzn przewidzianej w art. 157 ust. 3. Odzwierciedlono to 
w punkcie 2 preambuły ww. dyrektywy, który uzasadnia dodatkową podstawę prawną w 
następujących słowach: „Ponieważ niniejsza dyrektywa odnosi się nie tylko do zdrowia i 
bezpieczeństwa pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic 
karmiących piersią, ale również nieodłącznie do kwestii związanych z równością traktowania, 
takich jak prawo do powrotu na takie samo lub równorzędne stanowisko pracy oraz przepisy 
dotyczące zwalniania z pracy i praw pracowniczych lub większego wsparcia finansowego 
podczas urlopu, połączono art. 153 i 157 w celu stworzenia podstawy prawnej niniejszej 
dyrektywy.”

Odnośne poprawki złożone w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia są uzasadnione 
następująco:

                                               
1 Odniesienia do traktatu zostały zaktualizowane, aby uwzględnić wejście w życie traktatu lizbońskiego.
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„Dyrektywa 92/85/EWG dotyczy prawnej ochrony zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, 
które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią, ze względu na stan biologiczny 
kobiety w okresie ciąży i po niej oraz zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Nikt inny niż pracująca matka nie może korzystać z 
urlopu w celu narodzin dziecka. Niniejsza dyrektywa nie odnosi się zatem do kwestii równości 
szans i równości traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy ani też do 
kwestii godzenia życia zawodowego i prywatnego. Nie należy przytaczać art. [157]” 
(poprawki 74 i 77, Anna Záborská).

„Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 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.” (poprawki 75 i 78, 
Philippe Juvin).

Powyższe argumenty rodzą dwa pytania. Pierwsze – czy konieczne jest określenie, czy 
istnieje bezpośredni związek między pojęciem równości mężczyzn i kobiet a przedmiotem 
dyrektywy?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej konieczne będzie określenie, czy właściwe jest dodanie 
art. 157 ust. 3 do art. 153 ust. 2, mając na uwadze, że kwestia równości mężczyzn i kobiet w 
zakresie zatrudnienia i pracy jest poruszona w obu tych artykułach.

Czy istnieje związek między przedmiotem dyrektywy a kwestią równości mężczyzn i kobiet?

Dyrektywa, o której mowa, ma na celu ochronę pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły lub karmią piersią. W związku z tym, że – biorąc pod uwagę naturę rzeczy 
– sytuacje te są charakterystyczne dla biologii kobiet, dyrektywa dotyczy tylko kobiet lub 
zawiera przepisy przeznaczone wyłącznie dla nich. Na pierwszy rzut oka argument, że 
dyrektywa nie dotyczy kwestii równości kobiet i mężczyzn, wydaje się możliwy do obrony, 
lecz tak nie jest.

Zgodnie z orzecznictwem wybór podstawy prawnej jako środka „nie może wynikać po prostu 
z przekonania danej instytucji”1, ale „musi być oparty na obiektywnych okolicznościach, które 
mogą zostać poddane kontroli sądowej… Należy do nich w szczególności cel i treść aktu 
prawnego2.” Rzeczywiście, uwzględniając szeroki zakres dowodów zawarty w samej 
dyrektywie i w jej ogólnym kontekście, nie ulega wątpliwości, że dyrektywa jest ściśle 
związana z kwestią równości kobiet i mężczyzn. Zaprzeczanie temu nie miałoby sensu i 
prowadziłoby do nieporozumienia co do sensu i celu przedmiotowej dyrektywy.

1. Definicje i ramy ogólne

                                               
1 Sprawa 45/86 Komisja przeciwko Radzie („Ogólny system preferencji celnych”) [1987] Zb. Orz. 1493, ust. 11.
2 Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”) [1991] Zb. Orz. I-2867, ust. 10.
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Wydaje się, że nieporozumienie jest zakorzenione w samym pojęciu równości. Artykuł 157 
ust. 3 przewiduje przyjęcie środków „zmierzających do zapewnienia stosowania zasady 
równości szans i równości traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy.”
Samo brzmienie tego artykułu wskazuje na to, że równość może przybierać różne formy. W 
tym przypadku chodzi o kwestię równości traktowania i równości szans. Mężczyźni i kobiety 
nie tylko muszą być równo traktowani, lecz należy im również stworzyć takie same szanse, 
aby żadna z płci nie była z tego powodu dyskryminowana lub miała gorsze lub lepsze szanse.

Pojęcie równości jest zatem ściśle związane z pojęciem dyskryminacji lub raczej 
niedyskryminacji. W artykule zatytułowanym „La notion de discrimination dans le droit 
français et le droit européen” (Pojęcie dyskryminacji w prawie francuskim i europejskim) 
Daniel Lochak przytacza ciekawą definicję bliskich sobie, lecz jakże różnych pojęć 
nierówności i dyskryminacji. Stwierdza po pierwsze, że oba pojęcia są nierozłącznie związane 
o tyle, że kwestię dyskryminacji należy postrzegać w szerszym kontekście woli zwalczania 
dyskryminacji1. Argumentuje, że nierówność jest „sytuacją faktyczną” wynikającą z 
czynników przyrodzonych poszczególnym osobom albo z czynników zewnętrznych. 
Dyskryminacja natomiast jest związana z „działaniem innej osoby” i stanowi jej „czyn”. W 
tym przypadku obejmując ochroną określoną kategorię, a mianowicie kobiety w ciąży, 
kobiety, które niedawno rodziły lub karmią piersią, dyrektywa zapobiega powstaniu 
dyskryminacyjnego zachowania dzięki temu, że kobiety nie będą pokrzywdzone ze względu 
na swój stan biologiczny.

Trybunał Sprawiedliwości definiuje dyskryminację jako „stosowanie różnych zasad do 
porównywalnych sytuacji lub stosowanie tej samej zasady do różnych sytuacji”2. Na 
podstawie tej samej definicji Trybunał wypowiedział się przeciwko ogólnemu zakazowi pracy 
w nocy przez kobiety we Francji, argumentując, że sytuacja mężczyzn i kobiet pod względem 
potencjalnych negatywnych skutków nocnej pracy jest taka sama. W związku z tym, 
uwzględniając zasadę równości, kobiety nie mogą być zwolnione z możliwości pracy w 
godzinach nocnych jedynie ze względu na płeć. Z drugiej strony Trybunał orzekł, że zakaz 
ten jest zasadny w przypadku pracownic w ciąży lub karmiących piersią, ponieważ w tym 
okresie stan tych kobiet różni się od stanu pracowników płci męskiej.

W tym rozumieniu, ze względu na stan biologiczny, kobiety w ciąży, kobiety, które niedawno 
urodziły lub karmią piersią są w innej sytuacji od mężczyzn. Widać zatem, że to właśnie 
stosowanie tych samych przepisów do różnych sytuacji jest dyskryminujące, podczas gdy 
stosowanie przepisów odnoszących się specjalnie do kobiet w tym okresie jest uzasadnione 
tym, że ich sytuacja jest odmienna od sytuacji mężczyzn. Fakt, że przedmiotowa dyrektywa 
dotyczy jedynie kobiet – absolutnie nie odchodząc przy tym od zasady równości – świadczy o 
tym, że stosuje ona tę zasadę tak, aby umożliwić kobietom, dzięki szczegółowym przepisom, 
uniknięcie niekorzystnej sytuacji ze względu na ich specyficzny stan. Dyrektywa jest 
odpowiedzią na dyskryminację i faktyczną nierówność kobiet w stosunku do mężczyzn w
pracy wynikającą z biologii kobiet. Obejmując szczególną ochroną kobiety w ciąży, kobiety, 
które niedawno rodziły lub karmią piersią, dyrektywa stara się zapewnić traktowanie kobiet 

                                               
1 D. Lochak, „La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen” w „Egalité des sexes: la 
discrimination positive en question”, str. 40.
2 Sprawa C-342/93 Gillespie i inni przeciwko Northern Health and Social Services Boards [1996] Zb. Orz. I-475 
ust. 16; sprawa C-394/96 Brown przeciwko Rentokil Ltd [1998] Zb. Orz. I-4185 ust. 30.
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na równi z mężczyznami i zagwarantować kobietom bardziej rzeczywistą równość szans.

Podczas gdy nierówność jest równoznaczna z sytuacją faktyczną, równość może odpowiadać 
sytuacji de facto lub de jure, tj. sytuacji materialnej lub formalnej równości. Argument 
mówiący o braku związku między dyrektywą a równością kobiet i mężczyzn jest oparty na 
pojęciu równości formalnej. Zgodnie z tym argumentem, działanie na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn jest podejmowane jedynie wówczas, jeżeli nakłada obowiązek takiego samego 
traktowania obu płci lub zakazuje innego postępowania ze względu płeć danej osoby. Ustęp 1 
art. 157 podlega tej kategorii poprzez ustanowienie zasady „równości wynagrodzeń dla 
pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę”. Obecnie istnieje wiele przepisów 
przewidujących zasadę formalnej równości mężczyzn i kobiet oraz zakazujących wszelkich 
form dyskryminacji ze względu na płeć, w szczególności w zakresie zatrudnienia i pracy.

Jednak statystyki wyraźnie pokazują, że choć prawna równość została jasno zapisana, istnieją 
rażące przypadki nierówności mężczyzn i kobiet w odniesieniu do zatrudnienia, traktowania i 
płacy. Do osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn w pracy pozostaje jeszcze daleka droga. To 
dlatego zaobserwowano, że zarówno krajowa, jak i europejska polityka kieruje się w stronę 
dążenia nie tylko do formalnej równości, lecz także do zapewnienia rzeczywistej, materialnej 
równości. Niektórzy zauważyli, że w związku z tym, przechodzi się od równego traktowania 
do równych szans, od zasady ścisłej równości do wspierania działań pozytywnych. Potrzeba 
ta została zawarta w ogólnym zaleceniu nr 25 dotyczącym art. 4 ust. 1 Konwencji w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, który mówi o tymczasowych zarządzeniach 
szczególnych:

„[…] czysto formalne, prawne lub praktyczne podejście nie jest wystarczające do osiągnięcia 
faktycznej równości kobiet i mężczyzn, … równości materialnej. Konwencja wymaga ponadto, 
aby umożliwić kobietom równy start i aby zapewnić im, poprzez sprzyjające warunki, 
możliwość osiągnięcia równych wyników. Nie wystarczy zagwarantować kobietom 
traktowanie na równi z mężczyznami. Należy raczej uwzględnić zarówno różnice biologiczne, 
jak i różnice natury społecznej i kulturowej między kobietami i mężczyznami. W niektórych 
sytuacjach konieczne jest niejednakowe traktowanie kobiet i mężczyzn, aby te różnice 
odzwierciedlić.”1

To właśnie w tym kontekście polityki społecznej należy rozumieć przepisy dyrektywy, tzn. 
jako przepisy chroniące kobiety w ciąży, kobiety, które niedawno rodziły i kobiety karmiące 
piersią. Wprawdzie dyrektywa zawiera przepisy, które z natury rzeczy mają zastosowanie 
wyłącznie w odniesieniu do kobiet, to realizują one z jednej strony nakaz niedyskryminacji, a 
z drugiej strony zapewniają osiągnięcie materialnej równości, przyczyniając się również do 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracownic, których przepisy te dotyczą.

2. Dowód oparty na treści dyrektywy

(a) Punkty preambuły

W punktach preambuły wyraźnie wskazano, że przyjęcie dyrektywy należy rozpatrywać w 

                                               
1 Komitet ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), zalecenie ogólne nr 25 - trzydziesta sesja, 2004, 
art. 4 ust. 1 - Tymczasowe zarządzenia szczególne.
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związku z ochroną kobiet w ciąży, kobiet, które niedawno rodziły, lub kobiet karmiących 
piersią przed wszelką dyskryminacją związaną z ich stanem oraz że dyrektywa zmierza w ten 
sposób do pomocy w realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia 
i pracy.

W ten sposób w punkcie 3 preambuły stwierdzono, że dyrektywa odnosi się „nieodłącznie do 
kwestii związanych z równością traktowania”. W punktach 4 i 5 preambuły stwierdzono, że 
równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych zasad, która musi kierować 
działaniami UE i im przyświecać. W punkcie 7 preambuły ujęto dyrektywę w kategorii 
prawodawstwa dotyczącego „równości płci”. Punkty 11–17 preambuły powołują się na 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości na temat ochrony kobiet w ciąży przed 
dyskryminacją zgodnie z zasadą równości traktowania. Przy uwzględnieniu tekstu preambuły 
jako całości, z puntu widzenia jej treści jest pewne, że dyrektywa wiąże się bezpośrednio z 
promowaniem równości płci w miejscu pracy.

(b) Część normatywna

Jako że przedmiotowy wniosek dotyczący dyrektywy ma na celu zmianę obowiązującej 
dyrektywy, w analizie należy wziąć pod uwagę nie tylko artykuły dodane lub zmienione, lecz 
również takie artykuły dyrektywy 92/85/EWG, które nadal będą stosowane.

Niektóre artykuły wiążą się bezpośrednio ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników.  
Dotyczy to art. 3–8. Artykuły te regulują ocenę niebezpiecznych czynników chemicznych, 
fizycznych i biologicznych (art. 3), obowiązek oceny zagrożeń i udzielania informacji na ich 
temat (art. 4), działania podejmowane w następstwie oceny (art. 5 i 6), zakaz pracy nocnej 
(art. 7) i urlop macierzyński (art. 8).

Z drugiej strony następujące artykuły odnoszą się bezpośrednio do ochrony kobiet przed 
dyskryminacją wynikającą z ich statusu jako kobiet w ciąży, kobiet, które niedawno rodziły, 
lub kobiet karmiących piersią. I tak art. 9 chroni pracownice przed utratą wynagrodzenia w 
związku ze zwolnieniami z pracy w celu dokonania badań prenatalnych, art. 10 zakazuje 
zwolnienia w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, art. 11 gwarantuje pracownicom prawa 
i przywileje wynikające z ich umowy o pracę, zaś art. 12 reguluje dochodzenie ww. 
uprawnień.

Ta szczegółowa analiza treści normatywnej prowadzi do wniosku, że przedmiotowa 
dyrektywa ma w rzeczywistości podwójny cel: ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracownic 
oraz zagwarantowanie im równego traktowania.

(3) Dokumenty niezawarte w dyrektywie

Wszystkie dokumenty towarzyszące wnioskowi dotyczącemu dyrektywy jednoznacznie 
wskazują nań jako na jeden ze środków mających na celu wspieranie równości kobiet i 
mężczyzn w miejscu pracy.

(a) Uzasadnienie

Uzasadniając przyjęcie nowej dyrektywy, Komisja starannie przypomina o jej kontekście, a 
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mianowicie o działaniach Unii mających na celu pogodzenie życia zawodowego, prywatnego 
i rodzinnego, równych szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz zwalczaniu 
dyskryminacji, jaka dotyka kobiety w ciąży w dziedzinie zatrudnienia i pracy zawodowej. W 
związku z tym Komisja podaje wykaz różnych instrumentów istniejących w tej dziedzinie, 
takich jak plan działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010, oraz wiele rezolucji 
Parlamentu Europejskiego. Zaznacza także, iż zasięgnięto opinii Komitetu Doradczego ds. 
Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn.

(b) Ocena skutków regulacji

W ocenie skutków podano ciekawe informacje szczegółowe na temat rodzaju równości, do 
jakiego zmierza zestaw środków ujętych we wniosku dotyczącym dyrektywy. Stwierdzono, 
że:

„wszelkie działanie miałoby na celu osiągnięcie większej równości płci we 
wskaźnikach udziału w rynku pracy oraz lepsze godzenie życia zawodowego, 
prywatnego i rodzinnego”.

Powyższe stwierdzenie pozostaje w bezpośredniej sprzeczności z różnymi poprawkami 
zgłoszonymi z następującym uzasadnieniem: „Niniejsza dyrektywa nie odnosi się zatem do 
kwestii równości szans i równości traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 
pracy ani też do kwestii godzenia życia zawodowego i prywatnego”.

Środki mające na celu ochronę kobiet w ciąży, kobiet, które niedawno rodziły, lub kobiet 
karmiących piersią wiążą się bezpośrednio z godzeniem pracy zawodowej oraz życia 
rodzinnego i prywatnego. Dzięki tym środkom kobieta może wybrać zajmowanie się swoim 
życiem rodzinnym, nie zaniedbując życia zawodowego. Logicznie i formalnie rzecz biorąc, 
można stwierdzić, że sprawa ta dotyczy także mężczyzn; jak jednak pokazują statystyki, 
rozwój życia rodzinnego przynosi znacznie mniejszy uszczerbek na życiu zawodowym 
mężczyzn niż kobiet, ponieważ kobiety ponoszą znacznie większą część odpowiedzialności 
za życie rodzinne. W ocenie skutków przytoczono w związku z tym komunikat Komisji na 
temat znoszenia różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn:

„Rodzicielstwo trwale wpływa na spadek wskaźnika zatrudnienia w przypadku 
kobiet, ale nie dotyczy to mężczyzn. Rozwój kariery zawodowej kobiet jest w 
związku z tym częściej przerywany, wolniejszy, krótszy, a w konsekwencji wiąże się 
z niższym wynagrodzeniem”1.

W konsekwencji żeby ustanowić równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz równość 
szans w karierze zawodowej, środki mające na celu wspieranie godzenia życia zawodowego i 
rodzinnego – nawet jeżeli niektóre z nich skierowane są tylko do kobiet – mają bezpośredni 
udział w tworzeniu rzeczywistej równości, której dotychczas nie osiągnięto.

W świetle oceny skutków środki przewidziane we wniosku dotyczącym dyrektywy pomogą 

                                               
1 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów z dnia 18 lipca 2007 r. pt. „Znoszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn” 
(COM(2007) 424 wersja ostateczna), pkt 2.1.
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zatem w stworzeniu równości płci, jeżeli chodzi o wskaźnik udziału w rynku pracy. W istocie 
stwierdza się, że wydłużenie urlopu macierzyńskiego może zapewnić kobietom większą 
stabilność na stanowisku, które zajmowały przed zajściem w ciążę1. Z tego względu w ocenie 
skutków prognozuje się, że wydłużenie urlopu macierzyńskiego o cztery tygodnie może 
sprawić, że kobiety rzadziej będą musiały przedłużać swoją nieobecność w pracy, biorąc 
urlop rodzicielski. Przyznanie tych dodoatkowych tygodni umożliwi matce i dziecku 
wytworzenie ściślejszych więzów, a jednocześnie pozowli matce na łatwiejsze 
zorganizowanie opieki nad dzieckiem.  W ocenie skutków stwierdzono w tej sprawie 
następująco: „dłuższy okres urlopu macierzyńskiego może być dobrym sposobem wypełnienia 
czasu przed udostępnieniem opieki nad dzieckiem”2.  

Wreszcie przepis wniosku dotyczącego dyrektywy, dzięki któremu pracownica będzie mogła 
zwrócić się do pracodawcy o wprowadzenie zmian w swoich godzinach i sposobach 
organizacji pracy3 po powrocie z urlopu macierzyńskiego, powinien umożliwić kobietom 
powrót do pracy w pełnym wymiarze czasu oraz zapobiec sytuacji, w której byłyby one 
zmuszone do pracy w niepełnym wymiarze czasu4.  Pracodawca nie jest obowiązany 
przychylić się do takiego wniosku pracownicy, jednak ustalono, że taki przepis, 
obowiązujący obecnie w Wielkiej Brytanii, miał pozytywne skutki dla zachowania przez 
kobiety stanowiska, które zajmowały przed urodzeniem dziecka5.

3. Wnioski z analizy

W analizie wniosku dotyczącego dyrektywy i dokumentów towarzyszących wyraźnie 
ustalono związek między proponowaną dyrektywą a zasadą równości mężczyzn i kobiet. O ile 
wskazany związek istnieje, to jednak zaklasyfikowanie dyrektywy w sprawie kobiet w ciąży, 
kobiet, które niedawno rodziły, i kobiet karmiących piersią wciąż może wydawać się trudne. 
Wynika to stąd, że zasadniczo dyrektywa nie ustanawia środków, które stosuje się zarówno 
do mężczyzn, jak i do kobiet, a jedynie do tych ostatnich.  Z drugiej strony nie ma charakteru 
środka pozytywnego dopuszczonego w art. 157 ust. 4 TFUE. Środki pozytywne pozwalają na 
podjęcie określonych środków mających na celu wsparcie osób płci niedostatecznie 
reprezentowanej, żeby korzystały z rzeczywistej równości. Jednak takie środki mają z 
założenia tymczasowy charakter i należy je uchylić, gdy równość zostanie osiągnięta. 
Tymczasem równość kobiet i mężczyzn w odniesieniu do ciąży nie zostanie nigdy osiągnięta, 
gdyż kobiety znajdują się w odmiennej sytuacji niż mężczyźni ze względu na uwarunkowania 
biologiczne. W niektórych komentarzach klasyfikuje się takie środki ochronne jako wyjątki 
od zasady równości, ale wydaje się właściwsze opisanie ich jako środki umożliwiające 
osiągnięcie rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn w tym sensie, że zakazują dyskryminacji 
kobiet (poprzez zakaz zwolnienia itp.) oraz poprzez obowiązki, jakie nakładają (prawo do 
powrotu na stanowisko i do korzystania ze wszystkich przywilejów wynikających z umowy o 
pracę), umożliwiają kobietom korzystanie de facto z równego traktowania i uniknięcie 
niekorzystnych skutków bycia kobietą, przyznając jednocześnie kobietom uprawnienia 
odnoszące się do ich specyficznych potrzeb (urlop macierzyński).. Jest to bardziej 
uzasadnione podejście, gdyż wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, które 
                                               
1 Sprawozdanie z oceny skutków, SEC(2008)2596, s. 31. Zobacz również s. 34.
2 Sprawozdanie z oceny skutków, SEC(2008)2596, s. 35.
3 Artykuł 11 ust. 5 (dodany przez wniosek dotyczący dyrektywy).
4 Większość pracowników na niepełnym etacie stanowią kobiety.
5 Sprawozdanie z oceny skutków, SEC(2008) 2596, s. 33.
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dokonuje następującej wykładni art. 2 ust. 3 dyrektywy 76/2071:

„3. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla przepisów dotyczących ochrony 
kobiet, w szczególności dotyczących ciąży i macierzyństwa”.

W wyroku w sprawie Hofmann2 oraz w spójnym z nim późniejszym orzecznictwie3 Trybunał 
stwierdził, odnosząc się konkretnie do tego przepisu, że w świetle zasady równego 
traktowania uznaje on „zasadność ochrony potrzeb kobiety w dwóch aspektach. Po pierwsze, 
zasadna jest ochrona biologicznej kondycji kobiety w okresie ciąży i po niej aż do czasu, gdy 
jej funkcje fizjologiczne i mentalne powrócą po urodzeniu dziecka do zwykłego stanu. Po 
drugie, zasadna jest ochrona szczególnego stosunku między kobietą i jej dzieckiem w okresie 
następującym po ciąży i urodzeniu dziecka4”.

Wskazując, że ochrona kobiet jest uzasadniona „w świetle zasady równego traktowania”, 
Trybunał jednoznacznie umieszcza przedmiotowy wniosek dotyczący dyrektywy w 
kontekście zasady równości, z którego nie da się tego wniosku wyabstrahować, co proponują 
autorzy poprawek.

IV. Skoro art. 153 ust. 2 lit. b) przewiduje już wspieranie równości mężczyzn i kobiet, 
czy konieczne jest dodawanie art. 157 ust. 3?

Od wejścia w życie traktatu amsterdamskiego równe traktowanie w dziedzinie polityki 
społecznej pojawia się w dwóch artykułach: w obecnym art. 153 ust. 1 lit. i) i art. 157 ust. 3 
TFUE, które wskazują odpowiednio na „równość mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich 
szans na rynku pracy i traktowania w pracy” oraz „równość szans i równość traktowania 
mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w tym zasada równości wynagrodzeń za 
taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości”. Mimo że artykuły te są podobne w treści, 
uznaje się powszechnie, że art. 157 dotyczy kwestii równości szczegółowo i w pełniejszym 
zakresie: od sprawy równego wynagrodzenia (ust. 1 i 2) po legalność działań pozytywnych na 
rzecz osób płci niedoreprezentowanej w celu „zapewnienia pełnej równości” (ust. 4). Artykuł 
153 ze swej strony ustanawia wykaz dziedzin, w których Unii przysługuje kompetencja do 
działania. 

V. Wniosek

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że uzasadnione jest utrzymanie dwóch 
podstaw prawnych z art. 153 i art. 157 ust. 3.

Na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2010 r., Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie, przy 
21 głosach "za" i bez głosów wstrzymujących się5, zalecić, co następuje: wniosek dotyczący 

                                               
1 Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz 
warunków pracy (Dz.U. L 39 z 1976, s. 40).
2 Sprawa 184/83 Hofmann przeciwko Barmer Ersatzkasse, Rec. 1984, s. 3047.
3 Zobacz przykładowo sprawę C-32/93 Webb przeciwko EMO Air Cargo, Rec. 1994, s. I-3567.
4 Sprawa Hofmann, pkt 25.
5 W chwili głosowania końcowego obecni byli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Raffaele Baldassarre 
(wiceprzewodniczący), Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), 
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dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/85/EWG w 
sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic 
karmiących piersią powinien zostać oparty na podwójnej podstawie prawnej: z art. 153 i 
art. 157 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Klaus-Heiner Lehne
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