
AL\803146SV.doc PE438.389v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för rättsliga frågor
Ordföranden

29.1.2010

Eva-Britt Svensson
Ordförande
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Bryssel

Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att 
förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, 
nyligen har fött barn eller ammar (KOM(2008)0637 – C6–0340/2008 –
2008/0193(COD))

Med en skrivelse av den 12 januari 2010 begärde Ni i enlighet med artikel 37.2 i 
arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera lämpligheten hos den 
rättsliga grunden för ovannämnda kommissionsförslag.

Vid utskottssammanträdet den 28 januari 2010 behandlade utskottet detta ärende.

Den av kommissionen föreslagna rättsliga grunden för förslaget till direktiv är artikel 137.2 i 
EG-fördraget i kombination med artikel 141.3. Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande 
är den rättsliga grunden numera artiklarna 153.2 och 157.3 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Vissa ledamöter av det ansvariga utskottet har ingett ändringsförslag som innebär att 
hänvisningarna till artikel 157.3 i ingressen till förslaget till direktiv ska strykas. Frågan är 
således om förslaget till direktiv kan grundas på enbart artikel 153.

Ur förfarandesynvinkel innebär inte kombinationen av de båda artiklarna några problem, 
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eftersom det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska tillämpas i båda fall. Att det enligt 
artikel 153.2 krävs att både Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ska 
höras, medan artikel 157 föreskriver att endast den förstnämnda kommittén ska höras, är inte 
något problem.

I. De relevanta artiklarna i EUF-fördraget

Artikel 157

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att principen om lika lön för kvinnor och män för lika 
arbete eller likvärdigt arbete tillämpas.

2. I denna artikel ska med ”lön” förstås den gängse grund- eller minimilönen samt alla 
övriga förmåner i form av kontanter eller naturaförmåner som arbetstagaren, direkt eller 
indirekt, får av arbetsgivaren på grund av anställningen.

Lika lön utan könsdiskriminering innebär att

a) ackordslön för lika arbete ska fastställas enligt samma beräkningsgrunder,

b) tidlön ska vara lika för lika arbete.

3. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 
efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén besluta om åtgärder för att säkerställa 
tillämpningen av principen om lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män i 
frågor som rör anställning och yrke, inklusive principen om lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete.

4. …

Artikel 153

1. För att uppnå målen i artikel 151 ska unionen understödja och komplettera 
medlemsstaternas verksamhet inom följande områden:

a) Förbättringar, särskilt av arbetsmiljön, för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

b) Arbetsvillkor.

c) Social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna.

d) Skydd för arbetstagarna då deras anställningsavtal slutar gälla.

e) Information till och samråd med arbetstagarna.

f) Företrädande och kollektivt tillvaratagande av arbetstagarnas och arbetsgivarnas 
intressen, inbegripet medbestämmande, om inte annat följer av punkt 5.
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g) Anställningsvillkor för medborgare i tredje land som lagligt vistas inom unionens 
territorium.

h) Integrering av personer som står utanför arbetsmarknaden, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 166.

i) Jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor 
och män på arbetsplatsen.

j) Kampen mot social utslagning.

k) Modernisering av systemen för socialt skydd, utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt c.

2. I detta syfte kan Europaparlamentet och rådet

a) ….

b) på de områden som avses i punkt 1 a–i genom direktiv anta minimikrav, som ska 
genomföras gradvis, varvid hänsyn ska tas till rådande förhållanden och tekniska 
bestämmelser i var och en av medlemsstaterna. I dessa direktiv ska sådana administrativa, 
finansiella och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar tillkomsten och utvecklingen av 
små och medelstora företag.

Europaparlamentet och rådet ska besluta i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

…..

3. …

II. Kommissionens val av rättslig grund

Kommissionen motiverar sitt val av en dubbel rättslig grund på följande sätt: Förslaget 
grundar sig på artiklarna 153.2 och 157.3 i EUF-fördraget. Även om direktiv 92/85/EEG 
grundas på … [nu artikel 153 i EUF-fördraget] och är ett särdirektiv enligt direktivet om 
säkerhet och hälsa (direktiv 89/391/EEG) fogas nu artikel 157 i EG-fördraget till den 
rättsliga grunden för detta förslag. Mammaledighet är av avgörande betydelse för skyddet av 
säkerheten och hälsan för arbetstagare som är gravida eller nyligen har fött barn. Skyddet 
mot uppsägning och diskriminering på grund av graviditet eller moderskap bidrar till att 
skydda kvinnors hälsa och säkerhet tillsammans med den ersättning som utbetalas under 
mammaledigheten. Reglerna för mammaledighet, ledighetens varaktighet, ersättningsnivån 
och kvinnors rättigheter och skyldigheter i samband med mammaledighet och kvinnans 
återgång till arbetet hänger oupplösligt samman med tillämpningen av principen om lika 
möjligheter för män och kvinnor och jämställdhet, som fastställs i artikel 157.3. Detta förslag 
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har därför två rättsliga grunder1.

III. Analys

Det aktuella förslaget till direktiv är avsett att ändra ett tidigare direktiv (98/85/EEG) som 
grundades på artikel 118a, en föregångare till artikel 153 i EUF-fördraget. Vid denna tid 
nämndes jämställdhet mellan kvinnor och män inte i artikel 118a utan behandlades i 
artikel 119, där den emellertid behandlades endast med avseende på likabehandling från 
lönesynpunkt.

Sedan Amsterdamfördraget finns jämställdhet mellan kvinnor och män inskriven i fördragen. 
Å ena sedan anges den numera som en allmän princip i artikel 3.3 andra stycket i EU-
fördraget, där det föreskrivs att unionen ”ska bekämpa social utestängning och diskriminering 
samt främja social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna och skydd av barnets rättigheter”. Detta stärks genom 
artikel 8 i EUF-fördraget: ”I all sin verksamhet ska unionen syfta till att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem.” Principen 
kommer också till uttryck på det socialpolitiska området i artiklarna 153.1 i (”jämställdhet 
mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på 
arbetsplatsen”) och 157, särskilt punkt 3 (antagandet av åtgärder ”för att säkerställa 
tillämpningen av principen om lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män i 
frågor som rör anställning och yrke, inklusive principen om lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete”).

I förslaget till direktiv har kommissionen kompletterat den ursprungliga rättsliga grunden, 
som numera är artikel 153 i EUF-fördraget och bland annat behandlar arbetstagarnas hälsa 
och säkerhet och lika behandling av kvinnor och män på arbetsplatsen, med artikel 157.3, som 
uttryckligen behandlar lika behandling av kvinnor och män i frågor som rör anställning och 
yrke. Följaktligen försöker kommissionen att visa att förslaget till direktiv gäller inte enbart 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller 
ammar, vilket framgår av titeln, utan också reglerna för mammaledighet, ledighetens 
varaktighet, ersättningsnivån och kvinnors rättigheter och förpliktelser i samband med 
mammaledighet och kvinnans återvändande till arbetet. Detta hör enligt kommissionens åsikt 
oupplösligt samman med tillämpningen av principen om lika möjligheter för kvinnor och män 
och jämställdhet, som fastställs i artikel 157.3. Detta framgår av skäl 2 i förslaget till direktiv, 
där tillägget av ytterligare en rättslig grund motiveras på följande sätt: ”Eftersom detta 
direktiv inte endast rör hälsa och säkerhet för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött 
barn eller ammar, utan också frågor rörande likabehandling såsom rätten att återvända till 
samma eller ett motsvarande arbete, bestämmelser om uppsägning och 
anställningsrättigheter samt om bättre ekonomiskt stöd under ledigheten, utgör 
artiklarna 153 och 157 tillsammans den rättsliga grunden för detta direktiv.”

De relevanta ändringsförslag som ingetts av utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män har försetts med följande motiveringar:

Direktiv 92/85/EEG rör det lagliga skyddet före och efter förlossningen av hälsan för 
                                               
1 Fördragshänvisningarna har uppdaterats med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande.
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arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar, med anledning av kvinnans 
fysiska tillstånd under och efter en graviditet samt i ljuset av EG-domstolens rättspraxis. 
Endast kvinnliga arbetstagare kan ta ledigt i samband med födseln. Detta direktiv handlar 
alltså inte om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet eller om 
möjligheterna att förena arbete, privatliv och familjeliv. Det bör inte göras någon hänvisning 
till artikel [157] (ändringsförslagen 74 och 77 av Anna Záborská).

Valet av rättslig grund på grundval av artikel [157] i … fördraget skapar problem. Direktivet 
från 1992 grundades på artikel [153] i EG-fördraget, som rör skydd av arbetstagarnas hälsa 
och säkerhet. Artikel [157] gäller principen om likabehandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män. Men om man lägger till denna rättsliga grund motiverar detta att 
direktivets tillämpningsområde utvidgas utöver mammaledigheten (till att omfatta 
föräldraledighet, pappaledighet, adoptionsledighet och så vidare) och att frågor i samband 
med mammaledigheten reduceras till frågan om strikt efterlevnad av principen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män” (ändringsförslagen 75 och 78 av Philippe Juvin).

I samband med dessa argument aktualiseras två frågor. Inledningsvis måste man fastställa om 
det finns en direkt koppling mellan å ena sidan begreppet jämställdhet mellan kvinnor och 
män och å andra sidan målet för direktivet.

Om denna fråga besvaras jakande måste man sedan fastställa om det är lämpligt att 
komplettera artikel 153.2 med artikel 157.3, mot bakgrund av att frågan om jämställdhet 
mellan kvinnor och mån i fråga om anställning och arbete behandlas i båda artiklar.

Finns det ett samband mellan målet för direktivet och frågan om jämställdhet mellan kvinnor 
och män?

Det aktuella direktivet är avsett att skydda kvinnliga arbetstagare som är gravida, nyligen har 
fött barn eller ammar. Eftersom dessa situationer av naturen är utmärkande för kvinnans 
biologiska förutsättningar gäller direktivet endast för kvinnor eller innehåller bestämmelser 
som är avsedda enbart för kvinnor. Vid första ögonkastet verkar argumentet att direktivet inte 
behandlar frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män vara hållbart, men så är inte 
fallet.

I enlighet med rättspraxis får valet av rättslig grund för en åtgärd ”inte bero enbart på en 
institutions uppfattning”1, utan det ska ”grundas på objektiva faktorer som kan bli föremål för 
domstolsprövning. … Till sådana faktorer räknas särskilt rättsaktens syfte och 
innehåll”2.Med beaktande av ett brett fält av styrkande faktorer både i själva direktivet och i 
dess allmänna sammanhang är det i själva verket uppenbart att direktivet har ett 
grundläggande samband med frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män. Att påstå 
motsatsen skulle inte vara meningsfullt och innebära att man missförstod innehållet i och 
målet för förslaget till direktiv.

1. Definitioner och allmänna ramar

                                               
1 Mål 45/86, kommissionen mot rådet (”Allmänna tullförmåner”), REG 1987, s. 1493, punkt 11.
2 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”Titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkt 10.
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Det verkar som om missförståelsen har sin grund i begreppet jämställdhet. Genom 
artikel 157.3 möjliggörs åtgärder ”för att säkerställa tillämpningen av principen om lika 
möjligheter och lika behandling av kvinnor och män i frågor som rör anställning och yrke”. 
Själva formuleringen i denna artikel visar att jämställdhet kan ta sig olika uttryck. I detta fall 
rör det sig om lika behandling och lika möjligheter. Män och kvinnor måste inte bara 
behandlas lika, utan de måste också få lika möjligheter, eller inte möta några nackdelar eller 
ges färre eller fler möjligheter på grundval av att de tillhör ett visst kön.

Begreppet jämställdhet har därför nära samband med begreppet diskriminering, eller snarare 
icke-diskriminering. I en artikel med titeln La notion de discrimination dans le droit français 
et le droit européen ger Daniel Lochak en intressant definition av de likartade men olika 
begreppen bristande jämställdhet och diskriminering. Först och främst konstaterar han att de 
båda begreppen inte kan särskiljas i så måtto som frågan om diskriminering måste ses i det 
bredare sammanhang som avser viljan att bekämpa diskriminering1. Han argumenterar för att 
bristande jämställdhet är en faktagrundad situation som härrör antingen från faktorer som 
finns hos individer eller från externa faktorer. Diskriminering har för sin del samband med en 
annan persons handling och är någonting som utförs av en handlande person. I detta fall 
förhindrar direktivet genom att skydda en särskild kategori, nämligen kvinnor som är gravida, 
nyligen har fött barn eller ammar, uppkomsten av diskriminerande beteende genom att göra 
det möjligt för kvinnorna att undvika nackdelar på grundval av sina biologiska förutsättningar.

Domstolen definierar diskriminering som ”att olika regler tillämpas på jämförbara 
situationer eller … tillämpning av samma regel på olika situationer”2. På grundval av samma 
definition dömde domstolen mot ett allmänt förbud i Frankrike mot nattarbete för kvinnor, 
med motiveringen att män och kvinnor befinner sig i samma situation när det gäller de 
tänkbara negativa följderna av nattarbete. Följaktligen kunde kvinnor med beaktande av 
jämställdhetsprincipen inte få dispens från nattarbete enbart på grundval av sitt kön. Å andra 
sidan ansåg domstolen att förbudet var giltigt med avseende på gravida eller ammande 
arbetstagare eftersom dessa kvinnor under dessa perioder befinner sig i en annorlunda 
situation än sina manliga kolleger.

Enligt detta resonemang befinner sig kvinnor på grund av sin biologiska situation då de är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar i en annan situation än män. Följaktligen framgår 
att det är tillämpning av liknande regler på olika situationer som innebär diskriminering, 
medan tillämpning av regler som särskilt avser kvinnor under särskilda perioder motiveras av 
att de befinner sig i en annorlunda situation än män. Att direktivet enbart rör kvinnor innebär 
inte på långa vägar att det avlägsnar sig från jämställdhetsprincipen. Det är ett belägg för att 
direktivet tillämpar jämställdhetsprincipen i den utsträckning det genom sina särskilda regler 
ger kvinnor möjlighet att slippa diskriminering på grundval av sin särskilda situation.
Direktivet utgör en reaktion på diskriminering och den faktiska bristande jämställdhet som har 
sitt ursprung i kvinnliga arbetstagares biologiska förutsättningar i jämförelse med mäns.
Genom att särskilt skydda kvinnor som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar är 
direktivet avsett att ge kvinnor möjlighet till lika behandling med män och i verkligare 

                                               
1 D. Lochak, ”La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen”, i Egalité des sexes: la 
discrimination positive en question, s. 40.
2 Mål C-342/93, Gillespie m.fl. mot Northern Health and Social Services Boards, REG 1996, s. I-475, punkt 16; 
mål C-394/96, Brown mot Rentokil Ltd, REG 1998, s. I-4185, punkt 30.
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bemärkelse lika möjligheter.

Medan bristande jämställdhet är besläktad med en faktagrundad situation kan jämlikhet 
motsvara en situation de facto eller de jure, det vill säga en innehållslig eller formell 
jämlikhet. Argumentet att det saknas ett samband mellan direktivet och jämställdheten mellan 
kvinnor och män är grundat på tanken om formell jämställdhet. Enligt detta argument vidtas 
en åtgärd på grundval av jämställdhet mellan kvinnor och män endast om den föreskriver 
samma beteende gentemot båda kön eller förbjuder olika beteenden till följd av den berörda 
personens kön. Artikel 157.1 hör till denna kategori genom att den innehåller principen om 
”lika lön för kvinnor och män”. Idag finns ett antal bestämmelser som fastslår principen om 
formell jämställdhet mellan kvinnor och män och som, särskilt på områdena anställning och 
arbete, förbjuder varje form av diskriminering på grundval av kön.

Men statistiken visar tydligt att medan juridisk jämställdhet föreskrivits fullt ut existerar 
uppenbar bristande jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller anställning, 
behandling och lön. Jämställdhet mellan kvinnor och män inom arbetslivet har därför 
långtifrån uppnåtts. Av detta skäl har man kunnat iaktta att både medlemsstaternas och 
unionens politik ändrat riktning mot att försöka nå inte enbart formell jämställdhet utan även 
verklig, faktisk jämställdhet. Vissa har observerat att det till följd av detta förekommit ett 
skifte från formellt lika behandling till lika möjligheter, från en princip om strikt jämställdhet 
till att främja positiv särbehandling. Detta behov angavs i den allmänna rekommendationen 
nr 25 om artikel 4.1 i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 
med avseende på tillfälliga särskilda åtgärder:

Ett rent formellt juridiskt eller programmatiskt tillvägagångssätt är inte tillräckligt för att 
uppnå jämställdhet de facto mellan kvinnor och män, … faktisk jämställdhet. I tillägg till 
detta innehåller konventionen krav på att kvinnor ska ges en likvärdig start och möjlighet att 
nå jämbördiga resultat med hjälp av en positiv miljö. Det räcker inte att garantera kvinnor en 
behandling som är identisk med den som män får. Snarare måste man beakta biologiska samt 
socialt och kulturellt konstruerade skillnader mellan kvinnor och män. Under vissa 
omständigheter kommer det att krävas att man inte behandlar kvinnor och män på identiskt 
sätt för att kunna ta itu med sådana skillnader.1

Inom detta socialpolitiska sammanhang ska reglerna i direktivet förstås som ett skydd för 
kvinnor som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar. Det ska medges att direktivet 
innehåller bestämmelser som genom sin natur är tillämpliga endast på kvinnor, men dessa 
bestämmelser uppfyller att krav på å ena sidan icke-diskriminering, å andra sidan uppnåendet 
av faktisk jämställdhet, samtidigt som de också bidrar till att skydda de berörda kvinnliga 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

2. Belägg som hämtats från innehållet i direktivet

a) Skälen

Skälen visar tydligt att antagandet av direktivet ska ses i ett sammanhang där det gäller att 

                                               
1 FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor (Cedaw-kommittén), allmän rekommendation 
nr 25 – trettionde sessionen, 2004, artikel 4.1 – tillfälliga särskilda åtgärder.
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skydda kvinnor som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar mot diskriminering som 
hänger samman med deras tillstånd. Därmed är direktivet avsett att bidra till att uppnå 
principen om jämställdhet mellan kvinnor och män på området för anställning och arbete.

I skäl 3 anges att direktivet rör ”frågor rörande likabehandling”. I skälen 4 och 5 påpekas att 
jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande princip som ska vägleda och 
genomsyra EU:s åtgärder. I skäl 7 räknas direktivet till kategorin lagstiftning ”på 
jämställdhetsområdet”. I skälen 11–17 hänvisas till domstolens rättspraxis i fråga om skydd 
för gravida kvinnor mot diskriminering på grundval av likabehandlingsprincipen. Om man ser 
till skälen som helhet är det med utgångspunkt i deras innehåll säkert att de visar att direktivet 
har direkt samband med att främja jämställdhet mellan könen i arbetslivet.

b) Artikeldelen

Eftersom det aktuella förslaget till direktiv är avsett att ändra ett befintligt direktiv bör 
analysen beakta inte enbart de tillagda eller ändrade artiklarna utan även de artiklar i 
direktiv 92/85/EEG som kommer att fortsätta att gälla.

Vissa artiklar har direkt samband med arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Detta gäller för 
artiklarna 3–8. I dessa behandlas bedömning av kemiska, fysikaliska och biologiska agenser 
(artikel 3), skyldighet att bedöma risker och informera om dem (artikel 4), ytterligare åtgärder 
efter riskbedömningen (artiklarna 5 och 6), förbud mot nattarbete (artikel 7) och 
mammaledighet (artikel 8).

Å andra sidan har de följande artiklarna direkt samband med skyddet för kvinnor mot 
diskriminering till följd av att de är gravida, nyligen har fött barn eller ammar. Således ger 
artikel 9 kvinnliga arbetstagare skydd mot förlust av lön på grund av ledighet för 
mödravårdsundersökningar. I artikel 10 förbjuds uppsägning under graviditet och 
mammaledighet. Artikel 11 garanterar den kvinnliga arbetstagaren de rättigheter och förmåner 
som följer av anställningsavtalet och i artikel 12 behandlas försvaret av rättigheterna ovan.

Denna särskilda analys av innehållet i den föreskrivande delen antyder att direktivet i själva 
verket har två mål – att skydda kvinnliga arbetstagares hälsa och säkerhet och att garantera 
dem lika behandling.

3. Belägg som hämtats från dokument som inte utgör delar av direktivet

I alla dokument som åtföljer förslaget till direktiv inkluderas detta helhjärtat bland åtgärder 
för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män inom arbetslivet.

a) Motiveringen

För att motivera antagandet av det nya direktivet anstränger sig kommissionen för att påminna 
om sammanhanget, det vill säga unionsåtgärder för att förena yrkes-, privat- och familjeliv, 
lika möjligheter för kvinnor och män på arbetsmarknaden och kampen mot diskriminering av 
gravida kvinnor när det gäller anställning och arbete. I detta sammanhang förtecknas de olika 
instrumenten på området, exempelvis färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och ett antal av 
Europaparlamentets resolutioner. Det nämns också att samråd skett med rådgivande 
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kommittén för lika möjligheter för kvinnor och män.

b) Konsekvensanalysen

Konsekvensanalysen förser oss med intressanta detaljer kring vilken typ av jämställdhet som 
är målet för den rad av åtgärder som finns i förslaget till direktiv. Här anges följande:

Målen för varje åtgärd skulle vara att uppnå ökad jämställdhet mellan könen 
när det gäller siffrorna för deltagandet på arbetsmarknaden och en bättre 
förenlighet mellan yrkes-, privat- och familjeliv.

Detta uttalande står i direkt konflikt med motiveringen till flera ändringsförslag med följande 
lydelse: ”Detta direktiv handlar alltså inte om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor 
och män i arbetslivet eller om möjligheterna att förena arbete och familj.”

Åtgärderna för att skydda kvinnor som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar har direkt 
samband med att förena arbetslivet med familje- och privatlivet. Sådana åtgärder gör det 
möjligt för en kvinna att välja att ägna sig åt sitt familjeliv utan att hennes arbetsliv blir 
lidande. Logiskt och formellt kan man säga att denna fråga också berör män. Statistiken visar 
emellertid att familjelivet innebär mycket färre nackdelar för män i deras arbetsliv eftersom 
kvinnor tar på sig en avsevärt större del av ansvaret för familjelivet. I konsekvensanalysen 
citerar man i detta sammanhang ur ett meddelande från kommissionen som gäller utjämnandet 
av löneskillnaderna mellan kvinnor och män:

”Föräldraskap medför en bestående sänkning av kvinnornas förvärvsfrekvens, 
medan det inte alls påverkar männens. Kvinnornas karriärutveckling 
kännetecknas alltså av fler avbrott och av att den är långsammare och kortare än 
männens, vilket i sin tur leder till att kvinnorna får mindre betalt.”1

För att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen och lika 
karriärmöjligheter hjälper således åtgärder för att främja förenligheten mellan arbets- och 
familjeliv – även om några av dem riktar sig enbart till kvinnor – direkt till med att skapa en 
verklig jämställdhet, något som ännu inte åstadkommits.

Enligt konsekvensanalysen kommer därför åtgärderna i förslaget till direktiv att bidra till att 
åstadkomma jämställdhet mellan könen när det gäller delaktigheten på arbetsmarknaden. Man 
argumenterar faktiskt för att en förlängning av mammaledigheten skulle kunna ge kvinnor 
större stabilitet i den anställning de hade innan de blev gravida2. Konsekvensanalysen 
förutsäger således att en ökning av mammaledigheten med fyra veckor skulle kunna leda till 
att kvinnor mindre ofta skulle behöva förlänga sin frånvaro genom att ta ut föräldraledighet. 
Om man beviljade dessa extra veckor skulle detta ge mamman och barnet möjlighet att skapa 
en närmare kontakt, samtidigt som mamman också enklare skulle kunna ordna med 
barnomsorg. I detta hänseende anges i konsekvensanalysen att en förlängd 

                                               
1 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
samt Regionkommittén av den 18 juli 2007 med titeln ”Utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män” 
(KOM(2007)0424), punkt 2.1.
2 Konsekvensanalysen – SEK(2008)2596, s. 31. Se även s. 34.
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mammaledighetsperiod skulle kunna utgöra ett nyttigt sätt att överbrygga tiden innan 
barnomsorgen kan tas i anspråk1.

Slutligen bör den bestämmelse i förslaget till direktiv som ger arbetstagaren möjlighet att be 
sin arbetsgivare om ändringar i hennes arbetstider och arbetsschema2 efter mammaledigheten 
kunna leda till att kvinnor kan återvända till heltidsarbete och undviker att behöva arbeta 
deltid3. Arbetsgivaren är inte skyldig att bevilja arbetstagarens begäran, men man har 
konstaterat att denna typ av bestämmelse – som för närvarande är i kraft i Förenade 
kungariket – positivt inverkat på kvinnors möjlighet att stanna kvar på det arbete de hade före 
barnets födelse.4

3. Slutsatser av analysen

Analysen av både förslaget till direktiv och de åtföljande dokumenten klargör på ett tydligt 
sätt länken mellan förslaget till direktiv och principen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Samtidigt som denna länk existerar kvarstår det faktum att det kan verka svårt att 
klassificera direktivet om skydd av kvinnor som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar.
Detta beror på att förslaget till sitt innehåll inte fastställer åtgärder som ska tillämpas på både 
kvinnor och män, utan bara på kvinnor. Å andra sidan hör det till sin natur inte till de positiva 
åtgärderna av det slag som möjliggörs genom artikel 157.4 i EUF-fördraget. Positiva åtgärder 
gör det möjligt att vidta särskilda åtgärder som hjälper det underrepresenterade könet att nå 
faktisk jämställdhet. Sådana åtgärder är emellertid tillfälliga till sin natur och måste upphöra 
när jämställdhet uppnåtts. Jämställdhet mellan kvinnor och män i fråga om graviditet kommer 
dock aldrig att uppnås eftersom kvinnors biologiska förutsättningar gör att deras situation är 
annorlunda än männens. Vissa kommentatorer klassificerar sådana skyddsåtgärder som 
undantag från jämställdhetsprincipen, men det verkar mer korrekt att beskriva dem som 
åtgärder som gör det möjligt att uppnå faktisk jämställdhet mellan kvinnor och män i och med 
att de förhindrar att kvinnor diskrimineras (genom förbud mot uppsägning och så vidare). 
Genom de skyldigheter som åtgärderna innehåller (kvinnors rätt att återvända till sitt arbete 
och använda sig av alla förmåner enligt anställningskontraktet) ges kvinnor de facto möjlighet 
att åtnjuta lika behandling och inte utsättas för nackdelar på grund av att de är kvinnor, 
samtidigt som de får rättigheter i samband med sina särskilda behov (mammaledighet). Detta 
är ett mer korrekt synsätt, eftersom det framgår av domstolens rättspraxis och dess tolkning av 
artikel 2.3 i direktiv 76/207/EEG5, där följande föreskrivs:

”3. Detta direktiv skall inte påverka bestämmelser om skydd för kvinnor, särskilt vid 
graviditet och moderskap.”

I sin dom i Hofmann-målet6 och påföljande fast rättspraxis7 har domstolen, med särskild 

                                               
1 Konsekvensanalysen – SEK(2008)2596, s. 35.
2 Artikel 11.5 (tillägg i förslaget till direktiv).
3 De flesta deltidsarbetande är kvinnor.
4 Konsekvensanalysen – SEK(2008)2596, s. 33.
5 Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av 
kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor 
(EGT L 39, 14.2.1976, s. 40).
6 Mål 184/83, Hofmann mot Barmer Ersatzkasse, REG 1984, s. 3047.
7 Se exempelvis mål C-32/93, Webb mot EMO Air Cargo, REG 1994, s. I-3567.
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hänvisning till denna bestämmelse, meddelat att den erkänner legitimiteten av att, när det 
gäller likabehandlingsprincipen, skydda kvinnornas behov i två avseenden. För det första är 
det legitimt att skydda en kvinnas biologiska tillstånd under graviditeten och därefter, fram 
till dess att hennes fysiologiska och mentala funktioner återgått till ett normaltillstånd efter 
födelsen; för det andra är det legitimt att skydda den särskilda relationen mellan en kvinna 
och hennes barn under den tid som följer på graviditeten och födelsen.1

Genom att ange att skyddet av kvinnor är legitimt när det gäller likabehandlingsprincipen
förankrar domstolen onekligen det aktuella förslaget till direktiv i jämställdhetsprincipens 
sammanhang, och förslaget kan – till skillnad från vad ändringsförslagens upphovsmän 
hävdar – inte separeras från denna princip.

IV. Är det nödvändigt att lägga till artikel 157.3, mot bakgrund av att artikel 153.2 b 
redan tillåter främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män?

Alltsedan Amsterdamfördragets ikraftträdande har likabehandling på det socialpolitiska 
området behandlats i två artiklar, nämligen de nuvarande artiklarna 153.1 i och 157.3 i 
EUF-fördraget. Här nämns på respektive ställen ”jämställdhet mellan kvinnor och män på 
arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på arbetsplatsen” och ”principen 
om lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män i frågor som rör anställning och 
yrke, inklusive principen om lika lön för lika eller likvärdigt arbete”. Även om innehållet i 
dessa artiklar är likartat anses det allmänt att artikel 157 behandlar frågan om jämställdhet 
mer specifikt och mer heltäckande – från frågan om lika lön (punkterna 1 och 2) till 
lagligheten hos positiva åtgärder till förmån för det underrepresenterade könet i syfte att 
”säkerställa full jämställdhet” (punkt 4). I artikel 153 däremot upprättas en förteckning över 
områden där unionen har befogenhet att agera. 

V. Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående anser utskottet att det finns alla skäl att bibehålla den dubbla 
rättsliga grund som utgörs av artiklarna 153 och 157.3.

Vid utskottssammanträdet den 28 januari 2010 antog utskottet för rättsliga frågor enhälligt, 
med 21 röster för och utan nedlagda röster2, följande rekommendation: Förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder 
för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen 
har fött barn eller ammar bör grundas på en dubbel rättslig grund, nämligen artiklarna 153 och 
157.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

                                               
1 Se punkt 25 i Hofmann-domen. [öv. anm.: Denna dom föreligger inte i officiell översättning till svenska.]
2 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Raffaele 
Baldassarre (vice ordförande), Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), Evelyn Regner (vice ordförande), 
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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Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne


