ЕВРОПСКИ ДИРЕКТИВИ
ИНТЕГРАЛЕН ТЕКСТ НА ДИРЕКТИВАТА 76/207/ЕЕС И
ДИ РЕК ТИВАТА 2002 /7 3/ЕЗ
Европска Директива 76/207/ЕЕС од 9ти февруари 1976 год. за примена на
прннципот за еднаков третман на мажите и жените во однос на приодот кон
вработување, обука и напредување на работно место и работни услови
И
Директива со која се изменува и се дополнува Директивата 76/207/EEЗ на
Советот за спроведување на принципот на еднаков третман на мажите и на
жените што се однесува до пристапот до вработување, стручна подготовка и
унапредување и до работните услови

ЈА УСВОИ СЛЕДНАТА ДИРЕКТИВА:
ЧЛЕН 1
1. Целта на оваа Директива е во земјите членки да го спроведе принципот за
еднаков третман на мажите и жените во однос на пристапот кон вработување,
вклучувајќи и напредување и обука на работно место и во однос на работните
услови и на условите наведени во параграф 2 од Социјалната Спогодба. Овој
принцип натаму ќе се означува како "Принцип за еднаков третман".
1a. Земјите-членки активно ја земаат предвид целта на еднаквоста помеѓу
мажите
и жените кога ги формулираат и ги спроведуваат законите,
регулативите, административните одредби, политиките и активностите во
областите наведени во ставот 1.

2. Со цел да се обезбеди прогресивна примена на принципот за еднаков третман
во работи од социјалната безбедност, Советот, дејствувајќи на предлог од
Комисијата, ќе усвои одредби кои ќе ја дефинираат неговата содржина, опсег
и начин на примена.
ЧЛЕН 2
1. За целите на следниве одредби, принципот на еднаков третман значи
дека нема никаква дискриминација врз основа на полот ниту директно ниту
индиректно, особено што се однесува до брачниот или до семејниот статус.
2. За целите на оваа Директива се применуваат следниве дефиниции:
– директна дискриминација: кога едно лице се третира полошо врз основа
на полот отколку што се третира, било третирано или би се третирало друго
лице во слична ситуација;
– индиректна дискриминација: кога навидум неутрална одредба,
критериум или обичајно право става лица од еден пол во особена неповолна
положба во споредба со лица од другиот пол, освен ако таа одредба,

критериум или обичајно право не е објективно оправдана со легитимна цел,
а средствата за постигнување на таа цел се соодветни и неопходни;
– вознемирување: кога доаѓа до несакано однесување поврзано со полот на
едно лице, чија цел или последица е повреда на достоинството на едно
лице и создавање застрашувачка, непријателска, деградирачка, понижувачка
или навредлива атмосфера;
– сексуално вознемирување: кога доаѓа до каков било облик на несакано
вербално, невербално или физичко однесување од сексуален карактер, чија
цел или последица е повреда на достоинството на едно лице, особено кога
се создава застрашувачка, непријателска, деградирачка, понижувачка или
навредлива атмосфера.
3. Вознемирувањето и сексуалното вознемирување во смисла на оваа
Директива се смета за дискриминација врз основа на полот и поради тоа се
забранува.
Одбивањето или изложувањето на такво однесување на едно лице не може
да се употреби како основа за одлука која влијае на тоа лице.
4. Наредбите за дискриминација на лицата врз основа на полот се смета за
дискриминација во смисла на оваа Директива.
5. Земјите–членки ги поттикнуваат, во согласност со националното
законодавство, колективните договори или со обичајното право,
работодавците и оние што се одговорни за пристапот до стручната
подготовка да преземат мерки за спречување на сите облици на
дискриминација врз основа на полот, особено на вознемирувањето и на
сексуалното вознемирување на работното место.
6. Земјите-членки можат да предвидат, што се однесува до пристапот до
вработувањето, вклучувајќи ја и обуката што води до него, дека различниот
третман што се базира на карактеристиките поврзани со полот не
претставуваат дискриминација таму каде што, поради карактерот на
конкретните професионални активности за кои станува збор или поради
контекстот во рамките на кој се вршат, тие карактеристики претставуваат
суштинско и определувачко професионално барање, под услов целта да е
легитимна и барањето да е сразмерно.
7. Оваа Директива не е во спротивност со одредбите што се однесуваат на
заштитата на жените, особено кога се работи за бременост и за мајчинство.
Една жена на породилно отсуство има право да се врати на нејзиното
работно место или на исто работно место по завршувањето на периодот на
породилното отсуство под услови кои не се помалку поволни за неа и да ги
користи сите подобрувања на работните услови на кои би имала право во
текот на нејзиното отсуство.
Помалку поволниот третман на жената поврзан со бременоста или со
породилното отсуство во смисла на Директивата 92/85/EEЗ претставува
дискриминација во смисла на оваа Директива.

Оваа Директива исто така не е во спротивност со одредбите од
Директивата 96/34/EЗ на Советот од 3 јуни 1996 година за рамковниот
договор за родителско отсуство склучен од страна на СПЕУ, ЕЦЈП и ЕКС
(*) и од Директивата 92/85/ЕEЗ на Советот од 19 октомври 1992 година за
воведување мерки за да се поттикне подобрувањето на безбедноста и на
здравјето на работното место на бремените работнички и на работничките
што се неодамна породени или што дојат (десетта одделна Директива во
смисла на членот 16(1) од Директивата 89/391/EEЗ) (**). Таа, исто така, не е
во спротивност со правото на земјите-членки да ги признаат конкретните
права на родителско отсуство и/или на отсуство поради посвојување. Оние
земјите–членки што ги признаваат тие права ги преземаат потребните мерки
за да ги заштитат вработените мажи и жени од отпуштање поради
користењето на тие права и осигуруваат дека тие ќе имаат право да се
вратат на нивните работни места или на еднакви работни места на крајот од
тоа отсуство под услови кои не се помалку поволни за нив и да ги користат
сите подобрувања на работните услови на кои би имале право во текот на
нивното отсуство.
8. Земјите-членки можат да задржат или да донесат мерки во смисла на
членот 141(4) од Договорот со цел да се осигури целосната еднаквост
помеѓу мажите и жените во обичајното право.

ЧЛЕН 3

1. Примената на принципот на еднаков третман значи дека нема директна
или индиректна дискриминација врз основа на полот во јавниот или во
приватниот сектор, вклучувајќи ги и јавните тела, поврзана со:
(a) условите за пристап до вработување, самовработување или со
професијата, вклучувајќи ги и критериумите за селекција и условите за
избор, без оглед на економскиот сектор и на сите нивоа на професионалната
хиерархија, вклучувајќи го и унапредувањето;
(б) пристапот до сите видови и до сите нивоа на стручно образование,
стручна подготовка, напредна стручна подготовка и преквалификација,
вклучувајќи ја и праксата;
(в) вработувањето и работните услови, вклучувајќи го и отпуштањето, како
и платата, онака како што е предвидено во Директивата 75/117/EEЗ;
(г) членувањето и вклученоста во организација на работници или на
работодавци или во која било организација чиишто членови ù припаѓаат на
конкретна професија, вклучувајќи ги и поволностите што ги овозможуваат
тие организации.
2. За таа цел, земјите-членки ги преземаат потребните мерки за да осигурат
дека:

(a) се укинуваат сите закони, регулативи и административни одредби што се
спротивни на принципот на еднаков третман;
(б) се прогласуваат или можат да се прогласат за неважечки или дека се
изменуваат и се дополнуваат сите одредби што се спротивни на принципот
на еднаков третман и се вклучени во договорите или во колективните
договори, во внатрешните правила на претпријатијата или во правилата со
кои се уредуваат независните занимања и професии и организациите на
работниците и на работодавците“.
ЧЛЕН 4
1. Земјите-членки осигуруваат дека судските и/или административните постапки,
вклучувајќи ги и постапките за усогласување таму каде што сметаат дека е
потребно, за спроведување на обврските според оваа Директива им се на
располагање на сите лица кои сметаат дека им е нанесена неправда поради тоа
што за нив не бил применет принципот на еднаков третман, дури и откако ќе
престане односот за кој се тврди дека во него постоела дискриминација.
2. Земјите-членки ги вклучуваат во своите национални правни системи оние
мерки што се потребни за да се осигури реална и ефикасна компензација или
отштета, онака како што одредуваат земјите-членки за загубата и за штетата што
ја претрпело едно повредено лице како резултат на дискриминација во
спротивност со членот 3, на начин кој е разубедувачки и сразмерен со
претрпената штета; таквата компензација или отштета не може да се ограничи со
претходно утврдена горна граница, освен во случаите кога работодавецот може
да докаже дека единствената штета што ја претрпел еден барател како резултат
на дискриминација во смисла на оваа Директива е одбивањето да се земе на
разгледување неговото/нејзиното барање.
3. Земјите-членки осигуруваат дека здруженијата, организациите или другите
правни субјекти кои имаат, во согласност со критериумите утврдени со нивното
национално законодавство, легитимен интерес да осигурат дека одредбите од
оваа Директива се почитуваат, можат да започнат, или од името на тужителите
или како нивна поддршка, со негово или нејзино одобрение, со судска и/или
административна постапка предвидена за спроведување на обврските според оваа
Директива.
4. Ставовите 1 и 3 не се во спротивност со националните правила поврзани со
временските рокови за преземање активности во врска со принципот на еднаков
третман“.

ЧЛЕН 5
Земјите-членки ги вклучуваат во своите национални правни системи оние мерки
што се потребни за да се заштитат вработените, вклучувајќи ги и оние што се
претставници на вработените предвидени со националните закони и/или со
обичајното право, од отпуштање или од друг негативен третман од страна на
работодавецот како резултат на жалба во рамките на претпријатието или на која
било правна постапка насочена кон спроведување на почитувањето на принципот
на еднаков третман“.

ЧЛЕН 6
Земјите членки ќе се погрижат усвоените одредби од оваа Директива, заедно со
односните одредби кои се веќе на сила, да се посочат на вниманието на вработените
со сите соодветни средства, на пример на работното место.

ЧЛЕН 6a
1. Земјите-членки назначуваат, и ги прават потребните подготовки за тоа, тело
или тела за поттикнување, анализа, следење и за поддршка на еднаквиот третман
на сите лица, без дискриминација врз основа на полот. Овие тела можат да бидат
дел од агенции што се задолжени за одбрана на човековите права или за заштита
на правата на поединецот на национално ниво.
2. Земјите-членки осигуруваат дека надлежностите на овие тела вклучуваат:
(a) без да е во спротивност со правото на жртвите и на здруженијата,
организациите или на другите правни субјекти наведени во членот 6(3),
обезбедување независна помош за жртвите на дискриминација за проследувањето
на нивните жалби за дискриминација;
(б) спроведување независни истражувања за дискриминација;
(в) објавување независни извештаи и давање препораки за кое било прашање
поврзано со таа дискриминација.
ЧЛЕН 6б
1. Земјите-членки, во согласност со националните традиции и со обичајното
право, преземаат соодветни мерки за поттикнување на социјалниот дијалог
помеѓу социјалните партнери со цел да се поттикне еднаквиот третман,
вклучувајќи го и следењето на праксата на работните места, колективните
договори, кодексот на однесување, истражувањето или размената на искуства и
соодветните примени.
2. Таму каде што е во согласност со националните традиции и со обичајното
право, земјите–членки ги охрабруваат социјалните партнери, без да ја
нарушуваат нивната автономија, да ја поттикнуваат еднаквоста помеѓу жените и
мажите и да склучуваат, на соодветно ниво, договори кои ги утврдуваат
антидискриминациските правила во областите наведени во членот 1, а кои
спаѓаат во доменот на колективното договарање. Овие договори ги почитуваат
минималните барања утврдени со оваа Директива и релевантните национални
мерки за спроведување.
3. Земјите–членки, во согласност со националното законодавство, колективните
договори или со обичајното право, ги охрабруваат работодавците да го
поттикнуваат еднаквиот третман на мажите и на жените на работното место на
планиран и систематски начин.

4. За таа цел, работодавците треба да се поттикнуваат да им обезбедуваат на
вработените и/или на нивните претставници во соодветни редовни интервали
соодветни информации за еднаквиот третман на мажите и на жените во
претпријатието.
Тие информации можат да вклучуваат статистички податоци за соодносот на
мажите и на жените на различни нивоа на организацијата и можни мерки за
подобрување на ситуацијата во соработка со претставниците на вработените.

ЧЛЕН 6в
Земјите–членки поттикнуваат дијалог со соодветните невладини организации
кои, во согласност со нивното национално законодавство и со обичајното право,
имаат легитимен интерес да придонесат во борбата против дискриминацијата врз
основа на полот, со цел да се поттикне принципот на еднаков третман.
ЧЛЕН 6г
Земјите-членки ги утврдуваат правилата за казните што се применуваат за
прекршување на националните одредби донесени во согласност со оваа
Директива и ги преземаат сите мерки што се потребни за да се осигури дека тие
се применуваат.
Казните, кои можат да се состојат од исплата на надоместок за жртвата, мораат да
бидат ефикасни, сразмерни и разубедувачки. Земјите-членки ги доставуваат овие
одредби до Комисијата најдоцна до 5 октомври 2005 година и ја известува без
одлагање за секоја понатамошна измена и дополнување што влијае на нив.
ЧЛЕН 6д
1. Земјите-членки можат да воведат или да задржат одредби што се поповолни за
заштитата на принципот на еднаков третман од оние што се утврдени во оваа
Директива.
2. Спроведувањето на оваа Директива во никој случај не претставува основа за
намалување на нивото на заштита од дискриминација што веќе постои во
земјите-членки во областите опфатени со оваа Директива“.

ЧЛЕН 7
1. Земјите-членки ги донесуваат законите, регулативите и административните
одредби што се потребни за усогласување со оваа Директива најдоцна до 5
октомври 2005 година или осигуруваат, најдоцна до тој датум, дека управата и
работната сила ќе ги воведат потребните одредби по пат на спогодба. Земјитечленки ги преземаат сите потребни чекори за да можат во секое време да ги
гарантираат резултатите што ги наметнува оваа Директива. За тоа веднаш ја
известуваат Комисијата.

Кога земјите-членки ги усвојуваат овие мерки, тие содржат упатување кон оваа
Директива или се придружени со таков упат при нивното службено објавување.
Земјите–членки одредуваат како ќе се изработат таквите упати.
2. Земјите-членки ги доставуваат до Комисијата, во рок од три години по
влегувањето во сила на оваа Директива, сите информации што ù се потребни за
да изготви извештај за Европскиот парламент и за Советот за примената на оваа
Директива.
3. Без да е во спротивност со ставот 2, земјите-членки го доставуваат до
Комисијата, на секои четири години, текстот на законите, регулативите и на
административните одредби на сите мерки што се донесени во согласност со
членот 141(4) од Договорот, како и извештаите за тие мерки и за нивното
спроведување. Врз основа на тие информации, Комисијата на секои четири
години ќе донесува и ќе објавува извештај со споредбена процена на сите мерки
во смисла на Декларацијата бр. 28 приклучена кон Финалниот акт на Договорот
од Амстердам.
ЧЛЕН 8
Оваа Директива влегува во сила на денот на нејзиното објавување во Службениот
весник на Европските заедници.
ЧЛЕН 9
Оваа Директива се упатува до земјите-членки.

Брисел, 23 септември 2002 година
За Европскиот парламент
Претседател
П. Кокс
За Советот
Претседател
M. Фишер Бол

