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(1) ОЈ N C 111,   20.5. 1975, Р. 14 

(2) ОЈ N C 286, 15. 12. 1975, Р. 8 

(3) ОЈ N C 13,12. 2.1974, Р. 1. 

(4)ОЈ N L, 45,19. 2. 1975, Р. 19. 

ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 

ЗА ПРИМЕНА НА ПРИНЦИПОТ ЗА ЕДНАКОВ ТРЕТМАН НА МАЖИТЕ 
И ЖЕНИТЕ ВО ОДНОС НА ПРИСТАП КОН ВРАБОТУВАЊЕ, ОБУКА И 
НАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО И РАБОТНИ УСЛОВИ 

(76/207/ЕЕС) 

Советот на Европските Заедници, 

Земајќи ја предвид Спогодбата за формирање на Европската Економска 
Заедница, и особено Член 235 во неа, 

Земајќи го предвид предлогот на Комисијата, 

Земајќи го предвид мислењето на Европскиот Парламент (1) 

Земајќи го предвид мислењето на Комитетот за економски и социјални работи 
(2) 

Каде Советот, во Резолуцијата од 21 јануари 1974 за социјалната акциона 
програма (3), вклучена меѓу приоритетните акции со цел постигнување 
еднаквост на мажите и жените во однос на приодот кон вработување, обука и 
напредување на работното место и работни услови, вклучувајќи и плата; 
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Каде, во однос на платата Советот на 10 февруари 1975 год. усвои Директива 
75/117/ЕЕС за приближување на законите на земјите членки поврзани со 
примената на принципот за еднаква плата на мажите и жените (4); 

Каде се чини неопходна акција на Заедницата за постигнување на принцип на       
еднаквост на мажите и жените во однос на пристапот кон вработување, обука и 
напредување на работно место и други услови за работа; каде еднаквиот третман на 
мажите и жените работници сочинува една од целите на Заедницата, со цел     
хармонизирање на условите за живот и работа во услови на одржување на 
напредокот inter alia; каде Спогодбата не ги дефинира неопходните средства за оваа 
цел; 

Каде дефиницијата за прогресивна примена на принципот за еднаков третман во 
социјалната безбедност треба да се обезбеди со помош на дополнителни 
инструменти, 

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". 

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 следната одредба, принципот за еднаков третман ќе значи дека 
нема да има каква било дискриминација врз основа на пол ниту директно ниту 
индиректно, особено со оглед на брачниот или семеен статус. 

2. Оваа директива нема да има предрасуди кон правото на земјите членки од 
своето поле на примена да ги исклучат оние активности и обука во кои, според 
нивната природа или контекст во кој се спроведуваат, полот на вработениот 
претставува одлучувачки фактор. 

3. Оваа Директива нема да има предрасуди кон одредбите во однос на заштита на 
жените, особено при бременост или мајчинство. 

4. Оваа Директива нема да има предрасуди кон мерките за создавање еднакви 
можности за мажите и жените, особено со отстранивање на постоечките 
нееднаквости кои ги засегаат можностите за жените во областите наведени во 
Член1(1). 

ЧЛЕН 3 

1. Примената на принципот за еднаков третман значи дека нема да постои 
никаква дискриминација врз база на пол во условите,  вклучувајки ги и 
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селективните критериуми, за пристап кон сите работни места или позиции, во 
било кој сектор или гранка на активност, и кон сите нивоа на хиерархијата на 
занимања. 

2. За оваа цел, земјите членки ќе ги преземат неопходните мерки да го обезбедат 
следново: 

(А) укинување на било кои закони, регулативи и административни одредби кои се 
спротивни на принципот на еднакво третирање ; 

(Б) поништување, укинување или менување на било кои одредби спротивни на 
принципот за еднаков третман кои се вклучени во колективните договори, 
индивидуални договори за вработување, внатрешни правила на установи или во 
правила што владеат во посебни занимања и професии; 

(В) оние закони, регулативи и административно одредби кои се спротивни на 
принципот на еднаков третман кога грижата за заштита која во основа ги 
инспирирала веќе не се основани, ќе бидат предмет на ревизија; 

ЧЛЕН 4 

Примената на принципот за еднаков третман во однос на пристапот до сите видови и 
сите нивоа на работно место, водство и обука во занимање, висок степен на обука за 
занимање и професионално преусмерување значи дека земјите членки ќе ги 
преземат сите потребни мерки за да го обезбедат следново: 

(А) Сите закони, регулативи и административно одредби спротивни на 
принципот за еднаков третман ќе бидат укинати; 

(Б) Сите одредби спротивни на принципот за еднаков третман кои се вклучени во 
колективните договори, индивидуални договори за вработување, внатрешни 
правила во установите или во правилата кои владеат во посебните занимања и 
професии ќе бидат или можат да се објават за неважечки и укинати или да се 
поправат. 

(В) Без предрасуди кон слободата гарантирана во некои земји членки за некои 
приватни институции за обука, професионално усмерување, професионална 
обука, повисок степен на професионална обука и преусмерување ќе им бидат 
достапни врз база на истите критериуми и на истите нивoа без дискриминација врз 
основа на пол. 

ЧЛЕН 5 

1. Примената на принципот за еднаков третман со оглед на условите за работа, 
вклучувајќи ги условите при отпуштање од работа, значи дека на мажите и 
жените ќе им се гарантираат истите услови без дискриминација врз основа на 
пол. 

2. За оваа цел, земјите членки ќе ги преземат потребните мерки да обезбедат: 

(А) Укинување на сите закони, регулативи и административни одредби 
спротивни на принципот за еднаков третман; 
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(Б) Сите одредби спротивни на принципот за еднаков третман кои се вклучени во 
колективни договори, индивидуални договори за вработување, внатрешни 
правила на установи или во правила што владеат во посебни занимања и 
професии ќе бидат, или можат да бидат, прогласени за неважечки или да се 
променат; 

(В) Оние закони, регулативи и административни одредби спротивни на 
принципот за еднаков третман кога интересот за заштита кој во основа ги 
инспирирал веќе нема основа ќе бидат предмет на ревизија; онаму каде се 
вклучени слични одредби во колективните договори, ќе се бара од управата и 
работниците да ја направат потребната ревизија. 

ЧЛЕН 6 

Земјите членки ќе воведат во своите национални правни системи такви мерки                 
кои се неопходни за овозможување на сите лица кои сметаат дека се онеправдани со 
непочитување на принципот на еднаков третман согласно Член 3, 4 и 5 да покренат 
кривична постапка до другите компетентни власти. 

ЧЛЕН 7 

Земјите членки ќе ги преземат неопходните мерки да ги заштитат вработените од 
отпуштање од работа од страна на работодавачот како реакција на жалбата во 
установата или да преземат законски постапки за придржување кон принципот за 
еднаков третман. 

ЧЛЕН 8 

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 9 

1. Земјите членки ќе ги спроведат во сила потребните закони, регулативи и 
административни одредби со цел да се усогласат со оваа Директива во текот 
на 30 месеци од нејзиното објавување и веднаш ќе ја обавестат Комисијата за 
тоа. 

Меѓутоа, што се оденсува до првиот дел од Член 3 (2) (В) и првиот дел од Член 5 (2) 
(В), земјите членки ќе спроведат првично испитување, а ако тре'ба и прва ревизија 
на законите, регулативите и административните одредби таму наведени во текот на 
четири години од објавувањето на оваа Директива. 

2. Земјите членки повремено ќе прават проценка на активностите во 
занимањата наведени во Член 2 (2) со цел да одлучат, со оглед на социјалниот 
развој, дали постои оправданост за понатамошно одржување на наведените 
исклучувања. Тие ќе ја обавестат Комисијата за резултатите од оваа 
проценка. . 
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3. Земјите членки исто така ќе и ги достават до Комисијата текстовите на 
законите, регулативите и административните одредби кои ги усвоиле на 
полето опфатено со оваа Директива. 

ЧЛЕН 10 

По две години од истекувањето на 30-месечниот период наведен во првиот 
подпараграф од Член 9 (1), земјите членки ќе ги достават сите неопходни 
информации на Комисијата за да и овозможат да подготви извештај за примената на 
оваа Директива кој ќе се достави до Советот. 

ЧЛЕН 11 

Оваа Директива е упатена до земјите членки. 

Во Брисел, 9ти февруари, 1976 год. За 

Советот Претседател Г. Торн 
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