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RÖVID INDOKOLÁS

Aim and substance of the proposal

The objective of the Commission's proposal is to simplify, modernise and improve the 
Community legislation in the area of equal treatment and equal opportunities for men and 
women by recasting in a single text provisions of seven directives and the case law of the 
ECJ.

Draftsman's position

Your draftsman considers that the hitherto fragmented legislation on the equal opportunities 
and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation should be 
replaced by a new, modern, single, integrated and more transparent one.  For this reason, your 
draftsman welcomes the Commission proposal.  This proposal seeks to guarantee the 
application of the principles of equal opportunities and equal treatment for men and women as 
regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions.  
The principles of equal treatment and equal opportunities for women and men form an 
important part of the European social and economic policy.

Clarification and simplification of the Community legislation on equality between men and 
women in the field of employment and occupation will help to increase legal certainty and 
clarity and will bring the legislation up to date.  It will also increase the effectiveness of 
measures taken by the Member States with a view to ensure the efficient application of the 
principles of equal pay and equal treatment so that any person injured as a result of gender 
discrimination may assert his or her rights. 

Your draftsman supports the principal innovations proposed by the Commission:

- integration of the settled case law of the ECJ, in particular relating to equal 
treatment in occupational social security schemes, 

- implementation of the guarantees contained in Directive 2002/73/EC, in particular 
relating to occupational schemes,

- extension of provisions on the burden of proof to all the fields covered by this 
proposal.

Recasting

The principle of equal treatment has developed from an isolated provision on equal pay in the 
Treaty of Rome to a very important and far reaching acquis in the area of equality.  The 
Treaty of Amsterdam increased significantly the EU's ability to take action in the area of 
equal treatment and equal opportunities between men and women by providing the European 
legislator with specific legal bases and recognising equality between men and women as a 
fundamental principle and one of the objectives and tasks of the Community.

The above developments has led in turn to a significant development of secondary legislation.  
Further, the case law of the European Court of Justice on equality between men and women 
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contributed to further development and clarification of the principles of equal treatment and 
equal opportunities for men and women.  

It has, however, become apparent that, for the sake of transparency and ease of use, secondary 
legislation on equality between men and women in the field of employment, needs to be 
updated and simplified.  This should take account of EU enlargement, the age of certain 
directives (some are twenty years old), ECJ case law and the adoption of other similar EU 
legislation (art. 13 directives).

Following consultations with interested parties, the Commission proposed a recast Directive 
as the most suitable instrument to attain the above objectives.  

Your draftsman agrees with the Commission that a recast Directive can help to:

- provide a single coherent text on the basis of the current Directives,
- reflect the ECJ settled case law, thus contributing to legal certainty and clarity,
- reflect the application of horizontal provisions of Directive 2002/73/EC and the 

reversal of the burden of proof in cases of discrimination on grounds of sex to equal 
pay and occupational social security schemes,

- accelarate the implementation of the principle of equal treatment.

Your draftsman hopes, that recasting the existing Directives into one text will help to ensure 
that the principle of equality between men and women in the field of employment and 
occupational matters is uniformly and effectively applied.

Conclusions

The proposal is highly significant in terms of equal opportunities for women and men.  It 
integrates the principle of equal pay for equal work or for work of equal value in labour law 
as well as clarifies further the rule on the reversed burden of proof in cases related to 
discrimination. It provides an essential framework for legal guarantees of equal opportunities 
for women and men.

The prohibition of sexual harassment in the workplace should also be regarded as an 
important part of the body of law aimed at preventing and solving different forms of violence 
against women.  However, further legislative measures should be taken in order to promote 
the equal opportunities of women.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

(1) A férfiak és a nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének a munkavállalás, a 
szakképzés, az előmenetel és a 
munkakörülmények terén történő 
végrehajtásáról szóló, 1976. február 9-i 
76/207/EGK tanácsi irányelvet, valamint a 
férfiakkal és a nőkkel való egyenlő 
bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális 
biztonsági rendszerekben történő 
megvalósításáról szóló, 1986. július 24-i 
86/378/EGK tanácsi irányelvet jelentősen 
módosították. A férfiak és a nők egyenlő 
díjazása elvének alkalmazására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
1975. február 10-i 75/117/EGK tanácsi 
irányelv és a nemi alapon történő hátrányos 
megkülönböztetés esetén a bizonyítási 
teherről szóló,  1997. december 15-i 
97/80/EK tanácsi irányelv szintén tartalmaz 
olyan rendelkezéseket, amelyek célja a 
férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 
elvének végrehajtása. Mivel ezen 
irányelveken további módosításokat kell 
végrehajtani, át kell alakítani őket az 
egyértelműség érdekében, illetve az e téren 
fennálló fő rendelkezések, valamint az 
Európai Közösségek Bíróságának 
joggyakorlatából következő bizonyos 
fejlődési tendenciák egy szövegben történő 
egyesítése céljából.

(1) A férfiak és a nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének a munkavállalás, a 
szakképzés, az előmenetel és a 
munkakörülmények terén történő 
végrehajtásáról szóló, 1976. február 9-i 
76/207/EGK tanácsi irányelvet, valamint a 
férfiakkal és a nőkkel való egyenlő 
bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális 
biztonsági rendszerekben történő 
megvalósításáról szóló, 1986. július 24-i 
86/378/EGK tanácsi irányelvet jelentősen 
módosították. A férfiak és a nők egyenlő 
díjazása elvének alkalmazására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
1975. február 10-i 75/117/EGK tanácsi 
irányelv és a nemi alapon történő hátrányos 
megkülönböztetés esetén a bizonyítási 
teherről szóló, 1997. december 15-i 
97/80/EK tanácsi irányelv szintén tartalmaz 
olyan rendelkezéseket, amelyek célja a 
férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 
elvének végrehajtása. Mivel ezeket 
irányelveken további módosításokat kell 
végrehajtani, átalakításra kerülnek az 
egyértelműség érdekében, illetve az e téren 
fennálló fő rendelkezések, valamint az 
Európai Közösségek Bíróságának 
joggyakorlatából következő bizonyos 
fejlődési tendenciák egy szövegben történő 
egyesítése céljából.

Módosítás: 2
(6) preambulumbekezdés

(6) A személyek nemével kapcsolatos
zaklatás és a nemi zaklatás ellentétes a 

(6) A zaklatás és a nemi zaklatás ellentétes a 
férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 
elvével, és ezért azt ennek az irányelvnek az 
alkalmazásában nemen alapuló hátrányos 
megkülönböztetés megvalósításának kell 
tekinteni.  A hátrányos 
megkülönböztetésnek ezek a formái 
nemcsak a munkahelyeken, hanem a 
munkavállalás során és a szakképzésben is 
előfordulnak.

elvével, és ezért azt ennek az irányelvnek az 
alkalmazásában nemen alapuló hátrányos 
megkülönböztetés megvalósításának kell 
tekinteni.  A hátrányos 
megkülönböztetésnek ezek a formái 
nemcsak a munkahelyeken, hanem a 
munkavállalás során és a szakképzésben is 
előfordulnak.

Indokolás

Harassment is not related to the sex of a person.

Módosítás: 3
(7) preambulumbekezdés

(7) Ebben az összefüggésben a munkaadókat 
és a szakképzésért felelős személyeket
ösztönözni kell, hogy hozzák meg a 
megfelelő intézkedéseket a szexuális 
megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöbölésére, és különösen a munkahelyi 
zaklatást és a szexuális zaklatást megelőző 
intézkedéseket, a nemzeti jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

(7) Ebben az összefüggésben a munkaadókat 
és a szakképzésért felelős személyeket 
ösztönözni kell, hogy hozzák meg a 
megfelelő intézkedéseket a szexuális 
megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöbölésére, és különösen a munkahelyi 
zaklatást és a szexuális zaklatást megelőző 
és a munkavállalással és szakképzéssel 
kapcsolatos intézkedéseket, a nemzeti 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Indokolás

Harassment and sexual harassment occur not only in the workplace but also in the context of 
access to employment and vocational training.

Módosítás: 4
(8) preambulumbekezdés

(8) Az egyenlő vagy egyenlő értékű 
munkáért járó egyenlő díjazásnak a 
Szerződés 141. cikkében megállapított elve 
a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 
elvének fontos aspektusát képezi. Szükséges 
ezért annak végrehajtásához további 

(8) Az egyenlő vagy egyenlő értékű 
munkáért járó egyenlő díjazásnak a 
Szerződés 141. cikkében határozottan 
megállapított és a Bíróság kialakult 
joggyakorlatával kifejlesztett elve a férfiak 
és nők közötti egyenlő bánásmód elvének 
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rendelkezéseket hozni. fontos aspektusát, valamint a közösségi 
vívmányok lényeges és nélkülözhetetlen
részét képezi a nemen alapuló 
megkülönböztetés terén. Szükséges ezért 
annak végrehajtásához további 
rendelkezéseket hozni.

Indokolás

This amendment takes into account the wording of recital 16 of Directive 2002/73/EC.

Módosítás: 5
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) A Bíróság kialakult joggyakorlatával 
összhangban annak megállapításához, 
hogy a munkavállalók ugyanazt vagy 
ugyanolyan értékű munkát végeznek, meg 
kell határozni, hogy — tekintettel a többek 
között a munka jellegét, illetve a képzési és 
munkafeltételeket is magában foglaló 
különböző tényezőkre — ezen 
munkavállalók helyzete 
összehasonlíthatónak tekinthető-e.

Indokolás

See amendment to recital 8.

Módosítás: 6
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) Teljesítményhez kötött, 
tőkefinanszírozású alapok esetében 
egyenlőtlen bánásmódot eredményezhetnek 
egyes olyan elemek, mint például a 
szokásos nyugdíj egy részének tőkévé 
alakítása; a nyugdíjjogosultság átvitele; 
azon hozzátartozói nyugdíjak, amelyek 
olyan igényjogosultnak fizetendők, aki 
ennek fejében az éves nyugdíj egy részéről 
lemond; csökkentett nyugdíj, ha a 
munkavállaló korengedményes nyugdíj 
mellett dönt — abban az esetben, ha az 
összegek azért térnek el egymástól, mert a 
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az alap finanszírozásának végrehajtásakor 
nemi alapon történő megkülönböztetésen
alapuló biztosítástechnikai tényezőket 
alkalmaztak.

Indokolás

Further clarification of recital 13 and Article 8, point 1 (h) providing some examples, which 
could be helpful for the application of the proposed Directive.

Módosítás: 7
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14) A Bíróság következetesen úgy vélte, 
hogy a Barber Jegyzőkönyv1 nem érinti a 
üzemi nyugdíjpénztárba való belépés jogát 
és hogy a Bíróság a Barber kontra 
Guardian Royal Exchange Assurance 
Group C-262/88. sz. ügyben hozott 
ítéletének időbeli hatályra vonatkozó 
korlátozása nem alkalmazható egy 
foglalkoztatói nyugdíjkonstrukcióba való 
belépés jogára; a Bíróság azt is kimondta, 
hogy a nemzeti jog szerint a 
keresetbenyújtásra vonatkozó határidőkkel 
kapcsolatos nemzeti szabályokra olyan 
munkavállalókkal szemben lehet 
hivatkozni, akik foglalkoztatói 
nyugdíjkonstrukcióba való belépés jogukat 
akarják érvényre juttatni, feltéve, hogy ezek 
a szabályok nem kedvezőtlenebbek ezen 
típusú keresetekre nézve, mint a belső jogot 
érintő hasonló keresetekre, és hogy nem 
teszik lehetetlenné a közösségi jog által 
biztosított jogok gyakorlását; a Bíróság 
arra is rámutatott, hogy az a tény, hogy egy 
munkavállalónak visszamenőleges hatállyal 
van igénye egy foglalkoztatói 
nyugdíjkonstrukcióba való belépésre, nem 
teszi lehetővé a munkavállaló számára, 
hogy ne fizesse az érintett tagsági időszak 
kapcsán esedékes járulékokat.
(1) Az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés 141. cikkére vonatkozó 17. 
jegyzőkönyv (1992).
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Indokolás

Further clarification of recital 14 and the reference to Barber case-law.

Módosítás: 8
(15a) preambulumbekezdés (új)

(15a) Ezen irányelv nem érinti az 
egyesülési szabadságot, beleértve a 
szakszervezet-alapításhoz és a 
szakszervezetekbe való belépéshez való 
jogot. A Szerződés 141. cikkének (4) 
bekezdésének értelmében vett intézkedések 
kiterjedhetnek azon szervezetek vagy 
szakszervezetek tevékenységének 
folytatására, illetve az ottani tagságra, 
amelyek fő célja gyakorlatilag a nők és 
férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének 
elősegítése.

Indokolás

Incorporation of recital 7 of Directive 2002/73/EC seems to be appropriate in the text of the 
current proposal.

Módosítás: 9
(15b) preambulumbekezdés (új)

(15b) A hátrányos megkülönböztetés 
tilalma nem érintheti  azon intézkedések 
tagállamok által történő fenntartását vagy 
elfogadását, amelyek célja az, hogy az egy 
nemhez tartozó személyek csoportja által 
elszenvedett hátrányokat megelőzze, vagy 
azokat ellensúlyozza. Az ilyen intézkedések 
engedélyezik az egy nemhez tartozó 
személyek szervezeteit, ha azok fő 
célkitűzése ezen személyek különleges 
igényeinek kielégítése és a nők és férfiak 
közötti egyenlőség elősegítése.

Indokolás

Incorporation of recital 15 of Directive 2002/73/EC seems to be appropriate in the text of the 
current proposal.
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Módosítás: 10
(19a) preambulumbekezdés (új)

(19) A Tanács és a Tanácsban ülésező 
foglalkoztatási és szociálpolitikai 
miniszterek 2000. június 29-i, a nőknek és 
férfiaknak a családi életben és a munka 
világában való kiegyensúlyozott 
részvételéről szóló állásfoglalásában1 a 
tagállamokat arra ösztönözték, hogy vegyék 
fontolóra annak vizsgálatát, hogy adott 
jogrendszereik mennyiben biztosítanak a 
dolgozó férfiaknak egyéni és nem 
átruházható apasági szabadságot, miközben 
fenntartják a foglalkoztatottsághoz fűződő 
jogaikat. Ebben az összefüggésben fontos 
hangsúlyozni, hogy a tagállam feladata egy 
ilyen jog megadásáról szóló döntés, illetve, 
a felmentésen és a munkába való 
visszatérésen kívül minden olyan feltétel 
meghatározása, amely ezen irányelv 
hatályán kívül esik.

1 HL C 218., 2000.7.31., 5.o.

Indokolás

See Article 16 of the proposal.

Módosítás: 11
(19b) preambulumbekezdés (új)

(19a) Hasonló feltételek vonatkoznak arra, 
hogy a tagállamok megadják-e a férfiak és 
nők egyéni és nem átruházható 
örökbefogadási szabadsághoz való jogát.  
Ebben az összefüggésben fontos 
hangsúlyozni, hogy a tagállam feladata egy 
ilyen jog megadásáról szóló döntés, illetve, 
a felmentésen és a munkába való 
visszatérésen kívül minden olyan feltétel 
meghatározása, amely ezen irányelv 
hatályán kívül esik.
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Indokolás

See Article 16 of the proposal.

Módosítás: 12
(22) preambulumbekezdés

(22) A bizonyítási teherre vonatkozó 
szabályok elfogadása jelentős szerepet 
játszik annak biztosításában, hogy az 
egyenlő bánásmód elve hatékonyan 
végrehajtásra kerüljön. A Bíróság 
joggyakorlata szerint ezért rendelkezést kell 
hozni annak biztosítása érdekében, hogy a 
bizonyítási teher visszaszáll a felperesre, ha 
a hátrányos megkülönböztetés prima facie 
esete áll fenn, kivéve azon eljárásokat, 
amelyekben a bíróság vagy más illetékes 
szerv feladata a tényállás felderítése. 
Szükséges azonban tisztázni, hogy a nemzeti 
jog vagy gyakorlat szerint az illetékes 
nemzeti szerv hatásköre marad-e azon 
tények értékelése, amelyek alapján közvetlen 
vagy közvetett megkülönböztetésre lehet 
következtetni. Emellett a tagállamok joga, 
hogy az eljárás bármely szakaszában a 
felperes számára kedvezőbb bizonyítási 
szabályokat vezessenek be.

(22) A bizonyítási teherre vonatkozó 
szabályok elfogadása jelentős szerepet 
játszik annak biztosításában, hogy az 
egyenlő bánásmód elve hatékonyan 
végrehajtásra kerüljön. A Bíróság 
joggyakorlata szerint ezért rendelkezést kell 
hozni annak biztosítása érdekében, hogy a 
bizonyítási teher visszaszáll a felperesre, ha 
a hátrányos megkülönböztetés prima facie 
esete áll fenn, kivéve azon eljárásokat, 
amelyekben a bíróság vagy más nemzeti 
illetékes szerv feladata a tényállás 
felderítése. Szükséges azonban tisztázni, 
hogy a nemzeti jog vagy gyakorlat szerint az 
illetékes nemzeti szerv hatásköre marad-e 
azon tények értékelése, amelyek alapján 
közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetésre lehet következtetni. 
Emellett a tagállamok joga, hogy az eljárás 
bármely szakaszában a felperes számára 
kedvezőbb bizonyítási szabályokat 
vezessenek be.

Módosítás: 13
(24) preambulumbekezdés

(24) Tekintettel a hatékony bírósági 
védelemhez való jog alapvető természetére 
szükséges biztosítani, hogy a munkavállalók 
akkor is élvezzék ezt a védelmet, ha az 
egyenlő bánásmód elvének állítólagos 
megsértését előidéző munkaviszonyuk véget 
ért. 

(24) Tekintettel a hatékony bírósági 
védelemhez való jog alapvető természetére 
szükséges biztosítani, hogy a munkavállalók 
akkor is élvezzék ezt a védelmet, ha az 
egyenlő bánásmód elvének állítólagos 
megsértését előidéző munkaviszonyuk véget 
ért. Az ezen irányelv alapján védelemben 
részesített személy nevében védelmet ellátó 
vagy bizonyítékot szolgáltató 
alkalmazottnak ugyanezen védelemre 
jogosultnak kell lennie.
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Indokolás

The right to protection of an employee defending or giving evidence is already mentioned in 
Directive 2002/73/EC (see recital 17).  It should be clear that such employee could enjoy the 
same protection also under this Directive.

Módosítás: 14
(25) preambulumbekezdés

(25) A Bíróság — a hatékonyság érdekében 
— úgy döntött, hogy az egyenlő bánásmód 
elvéből az következik, hogy bármilyen
megsértés esetén a kártérítés álljon arányban 
az elszenvedett kárral. Ezért szükséges 
kizárni az előzetes felső határ megállapítását 
az ilyen kártérítés vonatkozásában.

(25) A Bíróság — a hatékonyság érdekében 
— úgy döntött, hogy az egyenlő bánásmód 
elvéből az következik, hogy annak
megsértése esetén a kártérítés álljon 
arányban az elszenvedett kárral. Ezért 
szükséges kizárni az előzetes felső határ 
megállapítását az ilyen kártérítés 
vonatkozásában, kivéve azokban az 
esetekben, amikor a munkáltató bizonyítani 
tudja, hogy a felperest ezen irányelv 
értelmében vett megkülönböztetés miatt ért 
károsodás csak abban jelentkezik, hogy 
nem vették figyelembe álláspályázatát.

Indokolás

Consistency with Article 18 of the proposal.

Módosítás: 15
1. cikk, cím (új)

Cél

Módosítás: 16
1. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) a foglalkoztatáshoz – beleértve az 
előmenetelt – és a szakképzéshez való 
hozzájutás;

a) munkafeltételek, beleértve a fizetést;

Indokolás

The points under this article need to be switched around to bring them into line with the order 
of the chapters in Title II.
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Módosítás: 17
1. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) munkafeltételek, beleértve a fizetést; b) munkahelyi szociális biztonsági 
rendszerek;

Indokolás

The points under this article need to be switched around to bring them into line with the order 
of the chapters in Title II.

Módosítás: 18
1. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) munkahelyi szociális biztonsági 
rendszerek.

c) a foglalkoztatáshoz – beleértve az 
előmenetelt – és a szakképzéshez való 
hozzájutás

Indokolás

The points under this article need to be switched around to bring them into line with the order 
of the chapters in Title II.

Módosítás: 19
2. cikk, cím (új)

Fogalom-meghatározások

Módosítás: 20
2. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) zaklatás: ha a személy nemével 
kapcsolatos nem kívánt magatartás a 
személy méltóságának megsértése céljából 
vagy azt eredményezően történik, és az 
megfélemlítő, ellenséges, lealacsonyító, 
megalázó vagy bántó légkörhöz vezet;

c) zaklatás: ha a nem kívánt magatartás a 
személy méltóságának megsértése céljából 
vagy azt eredményezően történik, és az 
megfélemlítő, ellenséges, lealacsonyító, 
megalázó vagy bántó légkörhöz vezet;



PE 353.33.v03-00 14/29 AD\561773HU.doc

HU

Indokolás

See justification to Amendment 1 (Recital 6).

Módosítás: 21
2. cikk, (1) bekezdés, d) pont

d) szexuális zaklatás: ha bármilyen nemi 
jellegű szóbeli, nem szóbeli vagy fizikai 
magatartás fordul elő egy személy 
méltóságának megsértése céljából vagy azt 
eredményezően, különösen, ha az
megfélemlítő, ellenséges, lealacsonyító, 
megalázó vagy bántó légkörhöz vezet;

d) szexuális zaklatás: ha bármilyen nemi 
jellegű szóbeli, fizikai vagy más magatartás 
fordul elő egy személy méltóságának 
megsértése céljából vagy azt 
eredményezően, különösen, ha az 
megfélemlítő, ellenséges, lealacsonyító, 
megalázó vagy bántó légkörhöz vezet;

Indokolás

There is no difference between physical and non-verbal conduct.

Módosítás: 22
2. cikk, (1) bekezdés, e) pont

e) díjazás: az akár készpénzben, akár 
természetben a dolgozó által közvetlenül 
vagy közvetetten a munkaadójától a 
foglalkoztatása révén kapott rendes alap-
vagy minimálbér vagy fizetés, illetve 
minden más ellenszolgáltatás;

e) díjazás: az akár készpénzben, akár 
természetben a dolgozó által közvetlenül 
vagy közvetetten a munkaadójától a 
foglalkoztatása révén kapott rendes bér vagy 
fizetés, illetve minden más ellenszolgáltatás;

Indokolás

All wages should be included, not just basic or minimum wages.

Módosítás: 23
2. cikk, (2) bekezdés, ba) pont (új)

ba) nők kedvezőtlenebb bánásmódban 
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részesítése terhesség, illetve a 92/85 EGK
irányelv értelmében vett szülési szabadság 
kapcsán.

Indokolás

According to the settled case-law of the Court of Justice, less favourable treatment of 
pregnant women or women on maternity leave should also be considered as discrimination.  
This has already been recognised in Directive 2002/73/EC.  For reasons of clarity and 
consistency, this provision should be included in Article 2 of the proposal instead of Article 
15. 

Módosítás: 24
3. cikk, cím (új)

Hatály

Módosítás: 25
3. cikk, (1) bekezdés

(1)  Ez az irányelv vonatkozik a 
gazdaságilag aktív népesség összes tagjára, 
— beleértve az önálló vállalkozókat, azokat, 
akiknek a tevékenységét betegség, szülési 
szabadság, baleset vagy kényszerű 
munkanélküliség szakítja meg, és azokat, 
akik munkát keresnek, — a nyugdíjasokra 
és a csökkent munkaképességűekre, 
valamint azokra, akik ezek közé tartozónak 
vallják magukat a nemzeti jog és/vagy 
gyakorlat alapján.

(1) Ez az irányelv vonatkozik a gazdaságilag 
aktív népesség összes tagjára, — beleértve 
az önálló vállalkozókat, azokat, akiknek a 
tevékenységét betegség, szülési, apasági, 
szülői szabadság, baleset vagy kényszerű 
munkanélküliség szakítja meg, és azokat, 
akik munkát keresnek, — a nyugdíjasokra és 
a csökkent munkaképességűekre, valamint 
azokra, akik ezek közé tartozónak vallják 
magukat a nemzeti jog és/vagy gyakorlat 
alapján.

Indokolás

The directive should protect all working parents, both men and women.

Módosítás: 26
4. cikk, cím (új)

Hátrányos megkülönböztetés tilalma
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Módosítás: 27
4. cikk, (1) bekezdés

Ugyanaz a munka vagy egyenlő értékűnek 
tekintett munka esetén meg kell szüntetni 
mindenfajta nemi alapon történő hátrányos 
megkülönböztetést az egyetlen forrásból 
származó díjazás minden vonatkozására és 
feltételére való tekintettel.

Ugyanaz a munka vagy egyenlő értékűnek 
tekintett munka esetén meg kell szüntetni 
mindenfajta nemi alapon történő hátrányos 
megkülönböztetést a díjazás minden 
vonatkozására és feltételére való tekintettel.

Módosítás: 28
5. cikk, cím (új)

Hátrányos megkülönböztetés tilalma

Módosítás: 29
6. cikk, cím (új)

Tárgyi hatály

Módosítás: 30
7. cikk, cím (új)

Kivételek a tárgyi hatály alól

Módosítás: 31
8. cikk, cím (új)

Példák nemek közötti hátrányos 
megkülönböztetésre

Módosítás: 32
8. cikk, (1) bekezdés, d) pont

d) a járulék-visszatérítésre eltérő szabályok 
megállapítása, kivéve a (h), (i) és (j) 
pontokban foglaltakat, azokra az esetekre, 
amikor egy dolgozó a hosszú távú ellátásra 
való késleltetett joga szavatolásához 

d) a járulék-visszatérítésre eltérő szabályok 
megállapítása, kivéve a (h) és (j) pontokban 
foglaltakat, azokra az esetekre, amikor egy 
dolgozó a hosszú távú ellátásra való 
késleltetett joga szavatolásához szükséges 
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szükséges feltételek teljesítése nélkül lép ki 
egy rendszerből;

feltételek teljesítése nélkül lép ki egy 
rendszerből;

Indokolás

Point (i) is referred to as an exception to the principle of equal treatment.  This is a mistake 
deriving from the fact that in Directive 96/97/EC point (i) consists of two parts:

(1) The present point (i) ‘setting different levels for workers’ contributions,’

(2) The present point (j) ‘setting different levels for employers’ contributions, except: (...)’

In its current proposal, the Commission has separated the two points.

Módosítás: 33
8. cikk, (1) bekezdés, g) pont

g) a jogok fenntartásának vagy 
megszerzésének a felfüggesztése szülési 
szabadság vagy családi okokból igénybe 
vett, törvény vagy megállapodás által 
biztosított és a munkaadó által fizetett 
szabadság idejére;

g) a jogok fenntartásának vagy 
megszerzésének a felfüggesztése szülési, 
örökbefogadási, szülői szabadság vagy 
családi okokból igénybe vett, törvény vagy 
megállapodás által biztosított és a munkaadó 
által fizetett szabadság idejére;

Indokolás

It would be appropriate to use the notion of parental leave based on Council Directive 
96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental leave concluded by 
UNICE, CEEP and the ETEUC, rather than paternity leave.  The concept of paternity leave is 
narrower than parental leave and is not provided for in all Member States.

Módosítás: 34
8. cikk, (1) bekezdés, k) pont

k) eltérő vagy csak meghatározott nemű 
dolgozókra vonatkozó kötelező előírások 
megállapítása, kivéve a (h), (i) és (j) pontok 
rendelkezéseit, amelyek a rendszert elhagyó 
dolgozó késleltetett ellátáshoz való jogának 
szavatolására vagy fenntartására 

k) eltérő vagy csak meghatározott nemű 
dolgozókra vonatkozó kötelező előírások 
megállapítása, kivéve a (h) és (j) pontok 
rendelkezéseit, amelyek a rendszert elhagyó 
dolgozó késleltetett ellátáshoz való jogának 
szavatolására vagy fenntartására 
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alkalmazandók. alkalmazandók.

Indokolás

See justification to Amendment 8 (Article 8, paragraph 1, point (d)).

Módosítás: 35
9. cikk, cím (új)

Önálló vállalkozók, felülvizsgálati záradék

Módosítás: 36
10. cikk, cím (új)

Önálló vállalkozók, halasztó hatályú 
záradék

Módosítás: 37
11. cikk, cím (új)

Visszaható hatály

Módosítás: 38
12. cikk, cím (új)

Rugalmas nyugdíjkorhatár

Módosítás: 39
13. cikk, cím (új)

Hátrányos megkülönböztetés tilalma

Módosítás: 40
13. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) foglalkozási és munkakörülmények, c) foglalkozási és munkakörülmények, 
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ideértve az elbocsátásokat, valamint az 
irányelvben előírt díjazást;

ideértve az elbocsátásokat, valamint az 
irányelvben és a Szerződés 141. cikkében 
előírt díjazást;

Módosítás: 41
14. cikk,cím (új)

Pozitív fellépés

Módosítás: 42
14. cikk

A Szerződés 141(4). cikke értelmében a 
tagállamok a férfiak és a nők teljes 
egyenlőségét a munka világában a 
gyakorlatban biztosító intézkedéseket 
tarthatnak meg vagy fogadhatnak el.

A Szerződés 141(4). cikke értelmében a 
tagállamok a férfiak és a nők teljes 
egyenlőségét a munka világában és a 
munkavállalás, a szakképzés és előmenetel 
területén, valamint a munkafeltételek 
tekintetében is a gyakorlatban biztosító 
intézkedéseket tarthatnak meg vagy 
fogadhatnak el.

Indokolás

It is very important to define clearly those cases in which the principle of equal treatment 
should apply.

Módosítás: 43
15. cikk, cím (új)

Visszatérés a szülési szabadságról

Módosítás: 44
15. cikk, (1) bekezdés

(1) Nők kedvezőtlenebb bánásmódban 
részesítése terhesség, illetve az ezen 
irányelv értelmében vett szülési szabadság 
kapcsán.

törölve
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Indokolás

See amendment to Article 2, point 2(c).

Módosítás: 45
15. cikk, (2) bekezdés

(2) A szülési szabadságát töltő nő jogosult a 
szülési szabadság leteltét követően 
visszatérni az állásába vagy egy azzal 
egyenértékű állásba, számára nem 
kedvezőtlenebb feltételek mellett, valamint 
részesülni a munkafeltételek minden olyan 
javulásából, amelyre jogosult lett volna a 
távolléte alatt.

(2) A szülési szabadságát töltő nő jogosult a 
szülési szabadság leteltét vagy az 
örökbefogadással közvetlenül összefüggő 
vagy azt követő távollétet, illetve szülői 
szabadságot követően visszatérni az állásába 
vagy egy azzal egyenértékű állásba, számára 
nem kedvezőtlenebb feltételek mellett, 
valamint részesülni a munkafeltételek 
minden olyan javulásából, amelyre jogosult 
lett volna a távolléte alatt.

Indokolás

Maternity and paternity rights must be fully enforced by providing effective protection from 
discrimination affecting parents who make use of the rights they enjoy under national law.  
Women and men should enjoy equal protection as regards the right to return to work after a 
period of leave to care for young children.  This amendment is the same as a European 
Parliament amendment to Article 2, paragraph 7, of Directive 2002/73/EC amending 
Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and 
women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working 
conditions.

Módosítás: 46
16. cikk, cím (új)

Apasági szabadság és örökbefogadási 
szabadság

Módosítás: 47
III. cím, I. fejezet, cím

Jogvédelem Jogorvoslatok és végrehajtás
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Módosítás: 48
17. cikk, cím (új)

Jogvédelem

Módosítás: 49
17. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy más 
illetékes hatóságokhoz való esetleges 
folyamodás után minden olyan személy 
számára biztosítják a bírósági és/vagy 
közigazgatási eljárás – beleértve, ahol 
megfelelőnek ítélik, egyeztető eljárás –
igénybevételének lehetőségét az ezen 
irányelvben foglalt kötelezettségek 
végrehajtása céljából, akik úgy vélik, hogy 
jogsértés történt velük szemben az egyenlő 
bánásmód elvének megsértése révén, még 
abban az esetben is, ha az a viszony, 
amelyben az állítólagos hátrányos 
megkülönböztetés érte őket, már 
befejeződött.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
olyan személy számára biztosítják a bírósági 
és/vagy közigazgatási eljárás – beleértve, 
ahol megfelelőnek ítélik, egyeztető, 
közvetítési és választott bírósági eljárás –
igénybevételének lehetőségét az ezen 
irányelvben foglalt kötelezettségek 
végrehajtása céljából, akik úgy vélik, hogy 
jogsértés történt velük szemben az egyenlő 
bánásmód elvének megsértése révén, még 
abban az esetben is, ha az a viszony, 
amelyben az állítólagos hátrányos 
megkülönböztetés érte őket, már 
befejeződött.

Indokolás

Many Member States have more than one administrative procedure available to citizens in the 
case of disputes concerning unequal treatment affecting work and employment.

Módosítás: 50
18. cikk, cím (új)

Kárpótlás vagy jóvátétel

Módosítás: 51
18. cikk

A tagállamok olyan intézkedéseket vezetnek 
be saját nemzeti jogrendszerükbe, amelyek a 

A tagállamok olyan intézkedéseket vezetnek 
be saját nemzeti jogrendszerükbe, amelyek 
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tagállamok meghatározása szerint
szükségesek az egy személy által a neme 
miatt történt hátrányos megkülönböztetés 
következtében elszenvedett veszteség és kár
valódi és hatékony kárpótlásának vagy 
jóvátételének visszatartó erejű és arányos 
módon való biztosításához. Ezt a kárpótlást 
vagy jóvátételt nem lehet előzetes felső 
határhoz kötve korlátozni, kivéve azokat az 
eseteket, amikor a munkaadó bizonyítani 
tudja, hogy az elszenvedett teljes kár az, 
hogy az ezen irányelv értelmében vett 
hátrányos megkülönböztetés következtében 
visszautasították az illető álláspályázatának 
figyelembe vételét.

az ezen irányelvben foglalt kötelezettségek 
megsértése esetén a hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciók biztosításához 
szükségesek. Az egy személy által az ezen 
irányelvvel ellentétes bánásmód miatt 
történt hátrányos megkülönböztetés 
következtében elszenvedett kár
kárpótlásának vagy jóvátételének valósnak, 
hatékonynak és az elszenvedett kárral 
arányosnak kell lennie, és nem lehet azt 
előzetes felső határral korlátozni, kivéve 
azokat az eseteket, amikor a munkaadó 
bizonyítani tudja, hogy az elszenvedett teljes 
kár az, hogy az ezen irányelv értelmében 
vett hátrányos megkülönböztetés 
következtében visszautasították az illető 
álláspályázatának figyelembe vételét.

Indokolás

This amendment is intended to bring the article into line with Section 3 of the explanatory 
memorandum to the proposal: ‘ THE MEASURES LAID DOWN IN THE PROPOSAL FOR A 
DIRECTIVE’, which, under the heading 'The principal innovations of the current proposal 
are the following', refers to 'extension of the case law on sanctions/penalties to all areas 
covered by the present proposal - in line with the changes made by Directive 2002/73/ΕC -
(see Articles 18 and 26 of current proposal), and with Title IV of the explanatory 
memorandum - ‘IMPLEMENTATION’, which states that: 'It requires Member Stares to 
provide a system of effective, proportionate and dissuasive sanctions to be applied in case of 
infringement of rights granted under this directive in order to guarantee full practical effect 
(effet utile) of this directive. Member States are also required to notify the Commission of the 
provisions adopted in this area'.

Módosítás: 52
19. cikk, cím (új)

Bizonyítási teher

Módosítás: 53
20. cikk, cím (új)

Alkalmazás
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Módosítás: 54
21. cikk, cím (új)

Egyenlőségért felelős szervek

Módosítás: 55
22. cikk, cím (új)

Társadalmi párbeszéd

Módosítás: 56
22. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok a nemzeti 
hagyományokkal és gyakorlattal 
összhangban megfelelő intézkedéseket 
hoznak a szociális partnerek közötti, az 
egyenlő bánásmód támogatását célzó 
társadalmi párbeszéd elősegítésére, beleértve 
a munkahelyi gyakorlat, a kollektív 
szerződések, magatartási kódexek 
ellenőrzését, a tapasztalatok és a jó gyakorlat 
kutatását vagy cseréjét is.

(1) A tagállamok a nemzeti 
hagyományokkal és gyakorlattal 
összhangban megfelelő intézkedéseket 
hoznak a szociális partnerek közötti, az 
egyenlő bánásmód támogatását célzó 
társadalmi párbeszéd elősegítésére, beleértve 
a szakképzésre, a munkavállalásra és 
előmenetelre vonatkozó munkahelyi 
gyakorlat, a kollektív szerződések, 
magatartási kódexek ellenőrzését, a 
tapasztalatok és a jó gyakorlat kutatását vagy 
cseréjét is.

Indokolás

See justification to Amendment 10 (Article 14).

Módosítás: 57
22. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamok a nemzeti joguknak, a 
kollektív szerződéseknek vagy a 
gyakorlatnak megfelelően arra ösztönzik a 
munkaadókat, hogy azok tervezetten és 
rendszeresen mozdítsák elő a 
munkahelyeken a férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmódot.

(3) A tagállamok a nemzeti joguknak, a 
kollektív szerződéseknek vagy a 
gyakorlatnak megfelelően arra ösztönzik a 
munkaadókat, hogy azok tervezetten és 
rendszeresen mozdítsák elő a férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmódot a szakképzés, a 
munkavállalás, előmenetel és a 
munkafeltételek tekintetében.
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Indokolás

See justification to Amendment 10 (Article 14).

Módosítás: 58
23. cikk, cím (új)

Párbeszéd nem kormányzati szervezetekkel

Módosítás: 59
24. cikk, cím (új)

Megfelelés

Módosítás: 60
24. cikk, b) pont

b) a vállalatok szerződéseiben vagy kollektív 
szerződéseiben, bértarifáiban, 
bérmegállapodásaiban, személyzeti 
szabályaiban, a vállalatok belső 
szabályaiban vagy a független munkahelyi 
és szakmai, valamint a dolgozói és 
munkaadói szervezeteket irányító 
szabályokban, az egyéni 
munkaszerződésekben vagy bármely más 
megállapodásokban szereplő, az egyenlő 
bánásmód elvével ellentétes rendelkezések 
semmisek, semmisnek nyilváníthatók vagy 
módosítandók.

b) a vállalatok teljes vagy részidejű 
foglalkoztatásra vonatkozó egyéni vagy 
kollektív szerződéseiben vagy kollektív 
szerződéseiben, bértarifáiban, 
bérmegállapodásaiban, személyzeti 
szabályaiban, a vállalatok belső 
szabályaiban vagy a független munkahelyi 
és szakmai, valamint a dolgozói és 
munkaadói szervezeteket irányító 
szabályokban, az egyéni 
munkaszerződésekben vagy bármely más 
megállapodásokban szereplő, az egyenlő 
bánásmód elvével ellentétes rendelkezések 
semmisek, semmisnek nyilváníthatók vagy 
módosítandók.

Módosítás: 61
24. cikk, c) pont

c) az ilyen rendelkezéseket tartalmazó 
rendszereket nem szabad jóváhagyni vagy 

c) az ilyen rendelkezéseket tartalmazó 
munkahelyi és szociális biztonsági 
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érvényüket adminisztratív intézkedésekkel 
meghosszabbítani.

rendszereket nem szabad jóváhagyni vagy 
érvényüket adminisztratív intézkedésekkel 
meghosszabbítani.

Módosítás: 62
25. cikk, cím (új)

Viktimizáció

Módosítás: 63
26. cikk, cím (új)

Szankciók

Módosítás: 64
27. cikk, cím (új)

Hátrányos megkülönböztetés megelőzése

Módosítás: 65
27. cikk

Nemzeti joguknak, a kollektív 
szerződéseknek vagy a gyakorlatnak 
megfelelően a tagállamok arra ösztönzik a 
munkaadókat és a szakképzéshez való 
hozzájutásért felelősöket, hogy hozzanak 
intézkedéseket a nemi alapú hátrányos 
megkülönböztetés, különösen a zaklatás és a 
munkahelyi szexuális zaklatás minden 
formájának a megakadályozására.

Nemzeti joguknak, a kollektív 
szerződéseknek vagy a gyakorlatnak 
megfelelően a tagállamok biztosítják a
hátrányos megkülönböztetés, különösen a 
szexuális zaklatás minden formájának a 
megakadályozását célzó intézkedések 
meghozatalát a szakképzéssel, előmenetellel 
és a munkavállalással kapcsolatban, 
valamint a munkahelyen.

Indokolás

The Member States must not only provide encouragement but must also ensure that measures 
are taken to prevent all forms of harassment, particularly sexual harassment, phenomena 
which do not occur solely at the workplace but also in connection with access to employment 
and vocational training.
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Módosítás: 66
27. cikk, (1a) bekezdés (új)

A munkaadókat és a szakképzéshez való 
hozzájutásért felelősöket is ösztönözni kell 
– munkakörük részeként – az első 
bekezdésben hivatkozott intézkedések 
meghozatalára.

Módosítás: 67
28. cikk, cím (új)

Minimum követelmények

Módosítás: 68
28. cikk

Ezen irányelv végrehajtása nem jelentheti a 
munkavállalóknak nyújtott védelem 
szintjének csökkentését az irányelv által 
szabályozott területeken, a tagállamok azon 
jogának sérelme nélkül, hogy a 
bekövetkezett változásokhoz igazodjanak, 
olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések bevezetésével, amelyek 
különböznek az irányelv bevezetésekor 
hatályban lévőktől, feltéve, hogy ezen 
irányelv rendelkezéseinek megfelelnek.

1. Ezen irányelv végrehajtása nem jelentheti 
a munkavállalóknak nyújtott védelem 
szintjének csökkentését az irányelv által 
szabályozott területeken, a tagállamok azon 
jogának sérelme nélkül, hogy a 
bekövetkezett változásokhoz igazodjanak, 
olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések bevezetésével, amelyek 
különböznek az irányelv bevezetésekor 
hatályban lévőktől, feltéve, hogy ezen 
irányelv rendelkezéseinek megfelelnek.

2. A tagállamok bevezethetnek és 
fenntarthatnak olyan rendelkezéseket, 
amelyek az ezen irányelvben 
megállapítottakhoz képest kedvezőbbek az 
egyenlő bánásmód elve terén. 

Indokolás

This provision is an integral part of advanced legislation, and it gives the Member States the 
possibility of ensuring a higher level of protection in the area of equal treatment.

Módosítás: 69
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29. cikk, cím (új)

A nemek közötti esélyegyenlőség

Módosítás: 70
30. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a már 
hatályban lévő rendelkezésekkel együtt az 
ennek az irányelvnek az alapján meghozott 
intézkedéseket – például a munkahelyen –
minden megfelelő eszközzel minden érintett 
személy tudomására hozzák.

A tagállamok biztosítják, hogy a már 
hatályban lévő rendelkezésekkel együtt az 
ennek az irányelvnek az alapján meghozott 
intézkedéseket – például a munkahelyen és a 
szakképzéssel, előmenetellel és 
munkavállalással kapcsolatban – minden 
megfelelő eszközzel minden érintett személy 
tudomására hozzák.

Módosítás: 71
31. cikk, cím (új)

Jelentések

Módosítás: 72
31. cikk, (2) bekezdés

(2) Az 1. bekezdés sérelme nélkül a 
tagállamok négyévente megküldik a 
Bizottságnak azoknak az intézkedéseknek a 
szövegét, amelyeket a Szerződés 141(4). 
cikke alapján fogadtak el, valamint az 
ezekről az intézkedésekről és azok 
végrehajtásáról szóló jelentéseket. Ennek a 
tájékoztatásnak az alapján a Bizottság 
négyévente elfogad és nyilvánosságra hoz 
egy jelentést, amely minden intézkedés 
összehasonlító vizsgálatát tartalmazza az 
Amsterdami szerződés 
záródokumentumához mellékelt 28. számú 
nyilatkozat fényében.

(2) Az 1. bekezdés sérelme nélkül a 
tagállamok kétévente megküldik a 
Bizottságnak azoknak az intézkedéseknek a 
szövegét, amelyeket a Szerződés 141(4). 
cikke alapján fogadtak el, valamint az 
ezekről az intézkedésekről és azok 
végrehajtásáról szóló jelentéseket. Ennek a 
tájékoztatásnak az alapján a Bizottság 
kétévente elfogad és nyilvánosságra hoz egy 
jelentést, amely minden intézkedés 
összehasonlító vizsgálatát tartalmazza az 
Amsterdami szerződés 
záródokumentumához mellékelt 28. számú 
nyilatkozat fényében.

Indokolás

The measures taken by the Member States to implement this directive should be included in 
the national employment plans submitted each year to the Commission. This will make it 
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possible to bring together in a single text all national measures on employment, including 
those on equal treatment for men and women.

Módosítás: 73
32. cikk, cím (új)

Felülvizsgálat

Módosítás: 74
33. cikk, cím (új)

Végrehajtás

Módosítás: 75
34. cikk, cím (új)

Hatályon kívül helyezés

Módosítás: 76
35. cikk, cím (új)

Hatályba lépés

Módosítás: 
36. cikk, cím (új)

Címzettek
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