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Stimată dna Svensson,

Prin scrisoarea din 12 ianuarie 2010, ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în 
conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cu privire la 
examinarea pertinenței temeiului juridic al susmenționatei propuneri a Comisiei.

Comisia a examinat chestiunea mai sus menționată în cursul reuniunii sale din 28 ianuarie 
2010.

Temeiul juridic propus de Comisie pentru directiva propusă este articolul 137 alineatul (2) CE 
coroborat cu articolul 141 alineatul (3). În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
dispozițiile articolului 153 alineatul (2) și ale articolului 157 alineatul (3) TFUE devin temeiul 
juridic.

Anumiți membri ai comisiei principale au depus amendamente eliminând din preambulul 
directivei propuse trimiterea la articolul 157 alineatul (3).  În consecință, întrebarea este dacă 
directiva propusă se poate întemeia doar pe articolul 153.
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Din punct de vedere procedural, coroborarea celor două articole nu ridică probleme, deoarece 
în fiecare caz se aplică procedura legislativă ordinară. Faptul că articolul 153 alineatul (2) 
necesită atât consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, în timp 
ce articolul 157 solicită doar consultarea primului nu constituie o problemă.

I. Articolele relevante din TFUE

Articolul 157

1. Fiecare stat membru asigură aplicarea principiului egalității de remunerare între 
lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de 
aceeași valoare.

2. În sensul prezentului articol, prin remunerație se înțelege salariul sau suma obișnuite de 
bază sau minime, precum și toate celelalte drepturi plătite, direct sau indirect, în numerar 
sau în natură, de către angajator lucrătorului pentru munca prestată de acesta.

Egalitatea de remunerare, fără discriminare pe motiv de sex, presupune ca:

(a) remunerația acordată pentru aceeași muncă plătită la normă să fie stabilită pe baza 
aceleiași unități de măsură;

(b) remunerația acordată pentru aceeași muncă plătită cu ora să fie aceeași pentru locuri de 
muncă echivalente.

3. Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsuri necesare pentru 
a asigura punerea în aplicare a principiului egalității șanselor și al egalității de tratament 
între bărbați și femei în ceea ce privește munca și locul de muncă, inclusiv a principiului 
egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă echivalentă.

4. …

Articolul 153

1. În vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 151, Uniunea susține și 
completează acțiunea statelor membre în domeniile următoare:

(a) îmbunătățirea, în special, a mediului de muncă, pentru a proteja sănătatea și securitatea 
lucrătorilor;

(b) condițiile de muncă;

(c) securitatea socială și protecția socială a lucrătorilor;

(d) protecția lucrătorilor în caz de reziliere a contractului de muncă;

(e) informarea și consultarea lucrătorilor;



AL\803146RO.doc 3/12 PE438.389v01-00

RO

(f) reprezentarea și apărarea colectivă a intereselor lucrătorilor și angajatorilor, inclusiv 
administrarea comună, sub rezerva alineatului (5);

(g) condițiile de muncă pentru resortisanții din țările terțe care sunt rezidenți legali pe 
teritoriul Uniunii;

(h) integrarea persoanelor excluse de pe piața muncii, fără a aduce atingere articolului 166;

(i) egalitatea dintre bărbați și femei în ceea ce privește șansele pe piața forței de muncă și 
tratamentul la locul de muncă;

(j) lupta împotriva marginalizării sociale;

(k) modernizarea sistemelor de protecție socială, fără a aduce atingere literei (c).

2. În acest scop, Parlamentul European și Consiliul:

(a) ….

(b) pot adopta în domeniile menționate la alineatul (1) literele (a)-(i), prin intermediul 
directivelor, recomandări minime aplicabile treptat, ținând seama de condițiile și de 
reglementările tehnice existente în fiecare dintre statele membre. Aceste directive evită 
impunerea constrângerilor administrative, financiare și juridice susceptibile să frâneze 
crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Parlamentul European și Consiliul hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.

…..

3. …

II. Alegerea temeiului juridic de către Comisie

Se constată că pentru a-și justifica recursul la un temei juridic dual, Comisia folosește 
următorii termeni: Prezenta propunere se bazează pe articolul 153 alineatul (2) și articolul 
157 alineatul (3) din TFUE. Cu toate căi Directiva 92/85/CEE se bazează pe... [ceea ce este 
în prezent articolul 153 TFUE] și este o directivă specială în contextul Directivei privind 
sănătatea și securitatea (Directiva 89/391/CEE), articolul 157 CE este adăugat la temeiul 
juridic al prezentei propuneri. Concediul de maternitate este esențial pentru protecția 
sănătății și securității lucrătoarelor gravide sau a lucrătoarelor care au născut de curând. 
Protecția împotriva concedierii sau discriminării ca urmare a sarcinii sau a maternității, 
precum și remunerația acordată pe durata concediului de maternitate, au un rol decisiv în 
protejarea sănătății și securității femeilor. Însă normele referitoare la concediul de 
maternitate, la durata acestuia, remunerarea și drepturile și obligațiile femeilor care intră în 
concediu de maternitate sau se întorc din acest concediu sunt, de asemenea, legate intrinsec 
de aplicarea principiului egalității de șanse și egalității de tratament între femei și bărbați, 
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astfel cum este prevăzut la articolul 157 alineatul (3). Prin urmare, temeiul juridic care stă la 
baza prezentei propuneri coroborează dispozițiile celor două articole.1

III. Analiză

Propunerea de directivă examinată urmărește modificarea unei directive anterioare 
(98/85/CEE), care se întemeia pe articolul 118a, precursorul articolul 153 TFUE. La acea 
vreme, chestiunea egalității dintre bărbați și femei nu era prezentă în articolul 118a, ci era 
abordată în articolul 119, unde era tratată totuși doar din punct de vedere al egalității de 
tratament referitor la remunerație.

Începând cu Tratatul de la Amsterdam, principiul egalității dintre bărbați și femei se regăsește 
în tratate. Pe de o parte, este stabilit acum drept principiu general în al doilea paragraf din 
articolul 3 alineatul (3) TUE, care prevede că Uniunea „combate excluziunea socială și 
discriminările și promovează justiția și protecția sociale, egalitatea între femei și bărbați, 
solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului”. Articolul 8 TFUE 
consolidează acest fapt: „În toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și 
să promoveze egalitatea între bărbați și femei”. Principiul este exprimat în domeniul 
politicilor sociale în articolul 153 (1)(i) („egalitatea între bărbați și femei în ceea ce privește 
șansele pe piața forței de muncă și tratamentul la locul de muncă”) și articolul 157, în special 
alineatul (3), ( adoptarea de măsuri „pentru a asigura punerea în aplicare a principiului 
egalității șanselor și al egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește munca 
și locul de muncă, inclusiv a principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau 
pentru o muncă echivalentă.”)

În propunerea de directivă, Comisia a adăugat la temeiul juridic inițial a ceea ce este în 
prezent articolul 153 TFUE, care se referă, printre altele, la sănătatea și siguranța lucrătorilor 
și la egalitatea dintre bărbați și femei în ceea ce privește tratamentul la muncă, articolul 157 
alineatul (3), care se referă în mod specific la egalitatea de tratament dintre bărbați și femei în 
ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.
În consecință, Comisia încearcă să arate că directiva propusă privește nu numai sănătatea și 
siguranța la locul de muncă a lucrătoarelor gravide și a lucrătoarelor care au născut de curând 
sau care alăptează, așa cum se menționează în titlu, dar și normele referitoare la concediul de 
maternitate, durata acestuia, remunerarea, drepturile și obligațiile femeilor care intră în 
concediu de maternitate sau se întorc din acest concediu, care sunt, de asemenea, legate 
intrinsec de aplicarea principiului egalității de șanse și egalității de tratament între femei și 
bărbați, astfel cum este prevăzut la articolul 157 alineatul (3). Acest fapt este reflectat în 
considerentul (3) din directiva propusă, care justifică temeiul juridic suplimentar în următorii 
termeni: „Prezenta directivă abordează nu numai sănătatea și securitatea lucrătoarelor 
gravide, a celor care au născut de curând sau care alăptează, ci și, inerent, aspecte legate de 
egalitatea de tratament, precum dreptul de a reveni la același loc de muncă sau la unul 
echivalent, normele privind concedierea și drepturile legate de contractul de muncă sau 
acordarea unui sprijin financiar mai important pe durata concediului, articolele 153 și 157 
coroborate formează temeiul juridic al prezentei directive.”

Amendamentele relevante depuse în Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen 

                                               
1 Trimiterile la tratat au fost aduse la zi pentru a ţine cont de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
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prezintă următoarele justificări:

„Directiva 92/85/CEE are drept obiectiv - datorită condiției biologice a femeilor în timpul și 
după sarcină și în conformitate cu jurisprudența CEJ - îmbunătățirea prevederilor legale 
menite să protejeze sănătatea la locul de muncă a lucrătoarelor gravide sau a lucrătoarelor 
care au născut recent sau care alăptează. Numai o mamă care lucrează poate lua concediu 
pentru a naște. Prezenta directivă nu afectează, așadar, chestiunile referitoare la șansele 
egale și la egalitatea de tratament în materie de încadrare în muncă și de ocupare a forței de 
muncă sau de echilibrare a vieții profesionale cu viața privată sau viața de familie. Nu ar 
trebui citat articolul [157].”( Amendamentele 74 și 77, Anna Záborská).

“Alegerea temeiului juridic bazat pe articolul 157 din Tratat ridică anumite probleme.
Directiva din 1992 se baza pe articolul 153 din Tratatul CE referitor la protecția sănătății și 
a siguranței lucrătorilor. Articolul 157 privește principiul egalității de tratament și al 
egalității de șanse între bărbați și femei. Adăugarea acestui temei juridic justifică extinderea 
domeniului de aplicare dincolo de concediul de maternitate ( și în special la concediul 
parental, de paternitate, de adopție, etc.) și reduce chestiunile legate de concediul de 
maternitate la respectarea strictă a principiului egalității între bărbați și 
femei”(Amendamentele 75 și 78, Philippe Juvin).

Apar două întrebări în legătură cu aceste argumente.  În primul rând, este necesar să se 
determine dacă există sau nu o legătură directă între noțiunea de egalitate între bărbați și 
femei și obiectul directivei.

Dacă se răspunde afirmativ la această întrebare, va fi necesar ulterior să se determine dacă 
este adecvat să se adauge articolul 157 alineatul (3) la articolul 153 (alineatul 2), având în 
vedere faptul că, în ambele articole, se regăsește chestiunea egalității dintre bărbați și femei în 
ceea ce privește încadrarea în muncă și munca.

Există vreo legătură între obiectul directivei și chestiunea egalității dintre bărbați și femei?

Directiva în cauză are menirea să protejeze femeile lucrătoare când sunt însărcinate, au născut 
de curând sau alăptează. Având în vedere faptul că, prin firea lucrurilor, aceste situații țin de 
condiția biologică a femeii, directiva privește doar femeile sau conține dispoziții destinate 
exclusiv femeilor. La prima vedere, argumentul că directiva nu se referă la chestiuni de 
egalitate între bărbați și femei pare rezonabil, dar situația este diferită.

În conformitate cu jurisprudența, alegerea temeiului juridic pentru o măsură „nu pot depinde 
doar de convingerea unei instituții”1, ci „trebuie să se bazeze pe factori obiectivi, susceptibili 
de a fi revizuiți din punct de vedere juridic. Acești factori includ în special scopul și 
conținutul măsurii.”2  Într-adevăr, ținând cont de gama largă de dovezi regăsite în directiva în 
sine și în contextul său general, este absolut evident faptul că directiva este legată în mod 
profund de chestiunea egalității dintre bărbați și femei.  Susținerea contrariului nu ar avea sens 
și ar fi echivalentă cu neînțelegerea sensului și scopului directivei propuse.

                                               
1 Cauza C-45/86 Comisia c. Consiliul (Preferinţele de tarif generalizate) [1987] ECR I493, alineatul (11);
2 Cauza C-300/89 Comisia c. Consiliul (Dioxidul de titaniu) [1991] ECR I-2867, alineatul (10);



PE438.389v01-00 6/12 AL\803146RO.doc

RO

1. Definiții și cadru general

Se pare că neînțelegerea își are cauza în noțiunea de egalitate.  Articolul 157 alineatul (3) 
prevede adoptarea de măsuri pentru „punerea în aplicare a principiului egalității șanselor și 
al egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește munca și locul de muncă.” 
Formularea în sine a articolului indică faptul că egalitatea poate însuși mai multe forme. În
cazul de față, este vorba de chestiunea egalității de tratament și de șanse.  Bărbații și femeile 
nu numai că trebuie tratați în mod egal, dar, de asemenea, trebuie să li se ofere șanse egale, să 
nu fie dezavantajați sau să beneficieze șanse mai mici sau mai mari pe criterii de sex. 

Conceptul de egalitate este prin urmare strâns legat de cel al discriminării sau, mai degrabă, 
de cel al nediscriminării. Într-un articol intitulat La notion de discrimination dans le droit 
français et le droit européen, Daniel Lochak oferă o definiție interesantă a acestor noțiuni 
înrudite, dar diferite, ale inegalității și discriminării. Autorul afirmă, în primul rând, că cele 
două noțiuni sunt indisociabile în măsura în care chestiunea discriminării trebuie situată în 
contextul mai larg al voinței de a combate discriminarea1. El argumentează că inegalitatea 
este o „situație de fapt” care rezultă fie din factori inerenți indivizilor, fie din factori externi. 
În ceea ce privește discriminarea, aceasta este legată de o „acțiune a unei alte persoane” și este 
„efectuată de un agent”. În acest caz, prin protejarea unei categorii specifice, mai exact cea a 
femeilor gravide, care au născut de curând sau care alăptează, directiva împiedică apariția 
unei conduite discriminatorii, permițând femeilor să nu sufere un dezavantaj din cauza 
condiției lor biologice.

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, „discriminarea constă în aplicarea unor 
norme diferite în cazul unor situații comparabile sau aplicarea acelorași norme în cazul unor 
situații diferite”2; Pe baza aceleiași definiții, Curtea a luat o hotărâre împotriva interzicerii 
generale în Franța a muncii de noapte pentru femei, motivând că bărbații și femeile sunt în 
aceeași situație din punct de vedere al potențialelor consecințe dăunătoare ale muncii de 
noapte. Prin urmare, având în vedere principiul egalității, femeile nu ar putea fi scutite de 
munca de noapte doar pe criteriu de sex. Pe de altă parte, Curtea a afirmat că interzicerea este 
valabilă în cazul lucrătoarelor gravide sau care alăptează deoarece, în acest timp, aceste femei 
sunt într-o situație diferită de cea a colegilor bărbați.

Urmând acest raționament, datorită situației lor biologice, femeile însărcinate, care au născut 
recent sau care alăptează, se află într-o situație diferită față de bărbați. În consecință, se poate 
vedea că aplicarea normelor similare la situații diferite este discriminatorie, în timp ce 
aplicarea normelor specifice femeilor în perioada respectivă este justificată prin faptul că se 
află în situații diferite față de bărbați. Faptului că directiva privește doar femeile, nu numai că 
nu o abate de la principiul egalității, ci îl aplică, deoarece permite femeilor să nu fie 
dezavantajate din cauza situației lor distincte, cu ajutorul normelor sale specifice. Directiva 
este o reacție la discriminare și la inegalitatea de facto care derivă din condiția biologică a 
lucrătoarelor, în comparație cu bărbații. Protejând în mod special femeile gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează, directiva urmărește să permită femeilor să beneficieze de 
                                               
1 D, Lochak, "La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen" (Noţiunea de discriminare 
în dreptul francez şi dreptul european) în Egalité des sexes : la discrimination positive en question, (Egalitatea 
sexelor:discriminarea pozitivă în chestiune), p.40
2 Cazul C342/93 Gillespie and Others c Northern Health and Social Services Boards 1996] ECR I-475, alineatul 
16; Cauza C-394/96 Brown c. Rentokil Ltd [1998] ECR I-4185, para. 30



AL\803146RO.doc 7/12 PE438.389v01-00

RO

același tratament ca bărbații și să li se ofere o egalitate reală de șanse.

În timp ce inegalitatea este similară unei situații de fapt, egalitatea poate corespunde unei 
situații de facto sau de jure, adică egalității de fond sau formale. Argumentul că nu există 
legătură între directivă și egalitatea dintre bărbați și femei se bazează pe conceptul egalității 
formale.  Conform acestui argument, o măsură este adoptată în virtutea egalității dintre bărbați 
și femei doar dacă impune aceeași conduită față de ambele sexe sau împiedică adoptarea unei
conduite diferite în funcție de sexul persoanei în cauză. Alineatul (1) din articolul 157 intră în 
această categorie stabilind principiul „egalității de remunerare între lucrătorii de sex 
masculin și cei de sex feminin pentru aceeași muncă.” În prezent, există numeroase dispoziții 
care stabilesc principiul egalității din punct de vedere formal între bărbați și femei și care 
interzic, în special în sfera ocupării forței de muncă și a muncii, toate formele de discriminare 
bazate pe sex. 

Cu toate acestea, statisticile arată în mod clar că, deși egalitatea juridică a fost în mod evident 
consacrată prin lege, există inegalitate flagrantă între bărbați și femei în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, tratamentul și remunerarea. Egalitatea dintre bărbați și femei la 
locul de muncă este departe de a fi atinsă. Din acest motiv, s-a constatat că atât politicile 
naționale, cât și cele europene au trecut de la obiectivul egalității din punct de vedere formal, 
la încercarea de a atinge egalitatea reală, de fond. S-a constatat că, prin urmare, a existat o 
trecere de la egalitatea de tratament la egalitatea de șanse, de la principiul egalității stricte la 
promovarea acțiunilor pozitive. Această necesitate a fost stabilită în Recomandarea generală 
nr.25, la articolul 4, alineatul (1) din Convenția privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, cu privire la măsurile speciale temporare.

„ O abordare pur formală juridică sau programatică nu este suficientă pentru a realiza 
egalitatea de facto a femeilor cu bărbații, ...egalitatea de fond. În plus, Convenția solicită ca 
femeilor să li se ofere șansa unui început în condiții de egalitate și să fie încurajate să se 
afirme într-un mediu care să le permită atingerea unor rezultate în condiții de egalitate. Nu 
este suficient să se garanteze că tratamentul acordat femeilor este identic cu cel al bărbaților. 
Trebuie, de asemenea, luate în considerare diferențele biologice, precum și cele construite 
social și cultural dintre femei și bărbați. În anumite circumstanțe, tratamentul neidentic al 
femeilor și bărbaților va fi necesar pentru a aborda aceste diferențe1.”

Normele prevăzute de directivă trebuie înțelese în contextul acestor politici sociale, drept 
dispoziții care încearcă să protejeze femeile însărcinate, care au născut recent sau care 
alăptează. Bineînțeles, directiva conține norme care, prin natura lor, se aplică doar femeilor, 
dar aceste norme satisfac un imperativ, pe de o parte, al nediscriminării și, pe de altă parte, al 
realizării egalității de fond, în același timp contribuind la protejarea sănătății și a siguranței 
lucrătoarelor de sex feminin în cauză.

2. Dovezi din conținutul directivei

(a) Referitoare la considerente:

                                               
1 Comitetul ONU privind eliminarea discriminării femeilor (CEDAW), Recomandarea generală nr.25 - sesiunea 
30, 2004 articolul 4 alineatul 1 - Măsuri speciale temporare.
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Considerentele indică în mod clar că adoptarea unei directive trebuie văzută în contextul 
protecției femeilor gravide, care tocmai au născut sau care alăptează, față de orice 
discriminare legată de condiția lor și încearcă astfel să contribuie la realizarea obiectivului 
egalității dintre femei și bărbați în sfera ocupării forței de muncă și a muncii.

Astfel, considerentul 3 declară că această directivă abordează „inerent, aspecte legate de 
egalitatea de tratament”. Considerentele 4 și 5 subliniază că egalitatea dintre bărbați și femei 
este un principiu fundamental care trebuie să ghideze și să influențeze măsurile luate la 
nivelul Uniunii. Considerentul 7 include directiva în categoria legislației referitoare la 
„egalitatea dintre bărbați și femei”. În ceea ce privește considerentele 11 și 17, acestea se 
referă la jurisprudența Curții de Justiție cu privire la protejarea femeilor însărcinate împotriva 
discriminării în conformitate cu principiul egalității de tratament. Având în vedere 
considerentele în ansamblu, conținutul lor demonstrează în mod sigur faptul că directiva este 
direct legată de promovarea egalității sexelor la locul de muncă.

(b) Referitoare la condițiile de punere în aplicare

Având în vedere că propunerea de directivă aflată în curs de examinare are menirea de a 
modifica o directivă existentă, această analiză ar trebui să ia în considerare nu doar articolele 
adăugate sau modificate, ci și articolele din Directiva 92/85/CEE care rămân în vigoare.

Unele dintre aceste articole sunt direct legate de sănătatea și siguranța lucrătoarelor.  Este 
cazul articolului 3 și al articolului 8. Acestea se referă la evaluarea agenților chimici, fizici și 
biologici periculoși (art.3), obligația de evaluare a riscurilor și de informare cu privire la 
acestea (art.4), consecințele rezultatelor evaluării (art.5 și art.6), interzicerea muncii de noapte 
(art.7) și concediul de maternitate (art.8).

Pe de altă parte, următoarele articole sunt legate direct de protejarea femeilor împotriva 
discriminării care rezultă din statutul lor de femei însărcinate, care au născut recent sau care 
alăptează. În mod corespunzător, articolul 9 protejează femeile împotriva pierderilor de 
remunerație când își iau timp liber pentru controalele prenatale, articolul 10 interzice 
concedierea în timpul sarcinii și concediului de maternitate, articolul 11 garantează lucrătoarei 
drepturile și avantajele care decurg din contractul de muncă și articolul 12 se referă la 
apărarea drepturilor descrise mai sus.

Această analiză specifică a conținutului termenilor de punere în aplicare sugerează că 
directiva are de fapt un obiectiv dual, cel de a proteja sănătatea și siguranța lucrătoarelor și cel 
de a le garanta egalitatea de tratament.

(3) Dovezi din documentele care nu fac parte din directivă

Toate documentele care însoțesc propunerea de directivă o includ fără rezerve printre 
măsurile de promovare a egalității dintre femei și bărbați la locul de muncă

(a) Expunere de motive

Pentru a justifica adoptarea unei noi directive, Comisia reamintește contextul acesteia, mai 
exact măsurile Uniunii menite să reconcilieze viața profesională cu viața privată și familială, 
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egalitatea de șanse pentru bărbați și femei pe piața muncii și combaterea discriminării cu care 
se confruntă femeile gravide în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și munca. În acest 
context, directiva enumeră instrumentele diverse care există în acest domeniu, precum Foaia 
de parcurs pentru egalitatea între femei și bărbați 2006-2010, și o serie de  rezoluții ale 
Parlamentului European. Se menționează că s-a solicitat și avizul Comitetului consultativ 
pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați.

(b) Evaluarea impactului

Evaluarea impactului ne oferă detalii interesante cu privire la tipul de egalitate urmărită de 
măsurile incluse în propunerea de directivă. Aceasta indică faptul că:

„măsurile ar trebui să aibă drept obiective realizarea egalității dintre femei și 
bărbați și o mai bună reconciliere a vieții profesionale, private și familiale.”

Această afirmație intră în conflict direct cu justificarea diverselor amendamente depuse, 
conform căreia „Prezenta directivă nu afectează, așadar, chestiunile referitoare la șansele 
egale și la tratamentul egal în materie de angajare sau de ocupare a forței de muncă sau de 
echilibrare a vieții profesionale cu viața privată sau viața de familie.”

Măsurile menite să protejeze femeile gravide, care au născut recent sau care alăptează privesc 
în mod direct reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie și cea privată. Aceste măsuri 
permit unei femei să aleagă să se ocupe de viața sa de familie, fără ca viața profesională să 
aibă de suferit. Din punct de vedere logic și formal, se poate spune că această chestiune îi 
privește și pe bărbați: statisticile arată totuși că dezvoltarea unei vieți de familie îi 
dezavantajează mult mai puțin pe bărbați în viața lor profesională, deoarece femeile își asumă 
o parte mult mai mare a responsabilității pentru viața de familie. Evaluarea de impact citează 
în această legătură o comunicare a Comisiei care se referă la combaterea diferențelor de 
remunerare dintre femei și bărbați:

„Statutul de părinte face să scadă în mod permanent procentul de ocupare a forței 
de muncă pentru femei, însă deloc cel pentru bărbați. Prin urmare, parcursul 
profesional al femeilor este cel mai adesea întrerupt, mai lent și mai scurt și, în 
consecință, mai puțin remunerat1.”

În consecință, pentru a atinge egalitatea dintre femei și bărbați la locul de muncă și egalitatea 
de șanse în carieră, măsurile de promovare a reconcilierii vieții profesionale și familiale, chiar 
dacă unele se adresează doar femeilor, ajută în mod direct la crearea unei egalități de fond, 
care nu a fost încă atinsă.

Măsurile prevăzute în propunerea de directivă vor ajuta, prin urmare, conform evaluării 
impactului, la atingerea egalității dintre sexe în ceea ce privește rata de participare la piața 
muncii. Într-adevăr, argumentul care se aduce este că prelungirea concediului de maternitate 

                                               
1 Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor din 18 iulie 2007, intitulată „Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi 
bărbaţi”(COM(2007) 424 final), punctul 2.1
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ar putea asigura femeilor o mai mare stabilitate la slujba pe care o aveau înainte de sarcină1. 
Astfel, evaluarea impactului prevede că o creștere cu patru săptămâni a concediului de 
maternitate ar putea determina femeile să nu mai fie obligate atât de frecvent să-și 
prelungească absența prin concediul parental. Aceste săptămâni în plus vor permite mamelor 
și copiilor să creeze o legătură mai puternică, permițând femeilor să găsească mai rapid 
modalități de îngrijire a copilului.  Evaluarea impactului afirmă în această privință că „o 
perioadă mai lungă de concediu de maternitate ar putea fi o modalitate utilă pentru perioada 
intermediară până când copilul va putea fi dat în îngrijire2”.  

În final, dispoziția din propunerea de directivă care va permite lucrătoarei să-i solicite 
angajatorului să efectueze modificări ale orarului și formelor de organizare a timpului de 
lucru3 după concediul de maternitate ar trebui să le permită femeilor să se întoarcă la lucru cu 
normă întreagă și să nu fie obligate să lucreze cu normă redusă4.  Angajatorul nu este obligat 
să accepte solicitarea lucrătoarei, dar s-a constatat că acest tip de dispoziție, în prezent în 
vigoare în Regatul Unit, a avut un impact pozitiv, menținând femeile la slujba pe care o aveau 
înainte de nașterea copilului5.

3. Concluzia analizei

Analiza propunerii de directivă și a documentelor de însoțire identifică în mod evident 
legătura dintre directiva propusă și principiul de egalitate dintre femei și bărbați. Deși această 
legătură există, este totuși dificil să se clasifice directiva privind protejarea femeilor gravide, 
care au născut recent sau care alăptează. Acest lucru se datorează faptului că, în fond, 
directiva nu prevede măsuri care se aplică atât bărbaților, cât și femeilor, ci doar femeilor.  Pe 
de altă parte, nu este de natura unei măsuri pozitive de tipul autorizat prin articolul 157 
alineatul (4) TFUE. Măsurile pozitive permit adoptarea anumitor măsuri specifice pentru a 
ajuta sexul mai slab reprezentat să beneficieze de o egalitate reală.  Cu toate acestea, aceste 
măsuri au un caracter temporar și trebuie să înceteze când se ajunge la egalitate. Egalitatea 
dintre femei și bărbați în ceea ce privește sarcina nu va fi însă niciodată atinsă, deoarece 
condiția biologică a femeilor le aduce pe acestea într-o situație diferită de a bărbaților. Unii 
comentatori clasifică astfel de măsuri de protecție ca excepții de la principiul egalității, dar 
pare mai corect ca acestea să fie descrise ca măsuri care permit atingerea egalității reale dintre 
bărbați și femei în măsura în care împiedică discriminarea femeilor (prin interzicerea 
concedierii, etc.) și permit femeilor, prin obligațiile pe care le impun (dreptul de a reveni la 
locul de muncă și de a beneficia de avantajele oferite de contractul de muncă), să beneficieze 
de facto de tratamentul egal și să nu sufere dezavantajul condiției lor de femei, oferindu-le 
simultan drepturile legate de nevoile lor specifice (concediu de maternitate).  Acest fapt este 
mai corect deoarece reiese din jurisprudența Curții de Justiție în interpretarea pe care aceasta 
o dă articolului 2 alineatul (3) din Directiva 76/2076, care prevede următoarele:

                                               
1 Raportul de evaluare a impactului SEC(2008)2596, p.31. A se vedea şi p 34.
2 Raportul de evaluare a impactului SEC(2008)2596, p.35.
3 articolul 11 alineatul (5) (adăugat de propunerea de directivă)
4 Cei mai mulţi lucrători cu normă parţială sunt femei.
5 Raportul de evaluare a impactului SEC(2008)2596, p.33.
6 Directiva 76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi promovarea 
profesională, precum şi condiţiile de muncă (JO L 39, 14.2.1976, p. 40).
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„3. Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor referitoare la protecția femeilor, 
în special în ceea ce privește graviditatea și maternitatea.”

În hotărârea sa din cazul Hoffmann1 și exprimată în mod sistematic ulterior2, Curtea a indicat, 
referindu-se în mod special la acea dispoziție, că recunoaște „legitimitatea, în termeni de 
tratament egal, de protecție a nevoilor femeilor în două situații. În primul rând, este legitim 
să se asigure protecția condiției biologice a femeii în timpul sarcinii și apoi până când 
funcțiile sale fiziologice și mentale au revenit la normal după naștere; în al doilea rând, este 
legitim să se acorde protecție relației speciale dintre o femeie și copilul său în perioada care 
urmează sarcinii și nașterii3.”

Menționând faptul că protecția femeilor este legitimă „din punct de vedere al egalității de 
tratament”, Curtea situează fără îndoială propunerea de directivă aflată în examinare în 
contextul principiului egalității, de care nu poate fi disociată, spre deosebire de sugestia 
autorilor amendamentelor.

IV. Având în vedere că articolul 153 alineatul (2) litera b prevede deja promovarea 
egalității dintre femei și bărbați, mai este nevoie să se adauge și articolul 157 alineatul 
(3)?

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, egalitatea de tratament în domeniul 
politicii sociale a apărut în două articole:  în prezent articolul 153 (1)(i)  și articolul 157 
alineatul (3) care menționează, respectiv,„egalitatea dintre bărbați și femei în ceea ce privește 
șansele pe piața forței de muncă și tratamentul la locul de muncă” și principiul „egalității 
șanselor și al egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește munca și locul 
de muncă, inclusiv a principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o 
muncă echivalentă.” Deși aceste articole sunt similare în conținut, se consideră în general că 
articolul 157 se referă la chestiunea egalității în mod specific și exhaustiv, de la chestiunea 
remunerării egale (alineatul 1 și alineatul 2) la legalitatea acțiunilor pozitive în favoarea 
sexului mai slab reprezentat „pentru a asigura e deplină egalitate între bărbați și femei”
(alineatul 4). Articolul 153 stabilește un catalog de domenii în care Uniunea are competența 
de a lua măsuri. 

V. Concluzie

Având în vedere faptele prezentate, se consideră că există toate justificările pentru a menține 
celor două temeiuri juridice, articolul 153 și articolul 157 alineatul (3).

În cadrul reuniunii sale din 28 ianuarie 2010, Comisia pentru afaceri juridice a decis în 
unanimitate, cu 21 voturi pentru și nicio abținere4, să facă următoarele recomandări: 

                                               
1 Cauza 184/83, Hofmann v. Barmer Ersatzkasse , [1984] ECR, p. 3047.
2 vezi de exemplu Cauza 32/93 Webb c. EMO Air Cargo [1994] ECR I-3567.
3 Hoffmann, alineatul 25
4 La votul final au fost prezenţi: Klaus-Heiner Lehne (Preşedinte), Raffaele Baldassarre (Vicepreşedinte), 
Sebastian Valentin Bodu (Vicepreşedinte), Evelyn Regner (Vicepreşedintă), 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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Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind introducerea de măsuri pentru promovarea 
îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează ar trebui să fie bazată pe temeiul juridic dual al articolului 
153 și articolului 157 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Cu stimă,

Klaus-Heiner Lehne


