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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget bygger på EF-traktatens artikel 137, stk. 2, og artikel 141, stk. 3. Selv om direktiv 
92/85/EØF er baseret på EF-traktatens artikel 118a (nu artikel 137) og er et særdirektiv inden 
for rammerne af direktivet om sundhed og sikkerhed (direktiv 89/391/EØF), er EF-traktatens 
artikel 141 føjet til retsgrundlaget for det foreliggende forslag.

Forslaget udspringer af behovet for at indføre brugbare koordinerende foranstaltninger, hvis 
endelige mål er at få en højere procentdel af kvinder ud på arbejdsmarkedet, mindske 
opsplitningen på arbejdsmarkedet og afskaffe lønforskelle mellem kvinder og mænd ved at 
skabe bedre muligheder i forbindelse med barselsorlov. Den Europæiske Union har brug for 
flere kvinder, som er aktive på arbejdsmarkedet, ikke blot for at løse problemerne med 
aldringen i samfundet, men også for at øge konkurrenceevnen på globalt plan.

Fødslers konsekvens for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet er meget udpræget i dag med 
en registreret forskel i 2007 på 26 % mellem kvinder, der har født, og mænd. Der er flere 
årsager hertil, men de kan afhjælpes ved at ændre reglerne for barselsorlov, orlovslængden 
samt løn, rettigheder og forpligtelser for kvinder, der er på barselsorlov eller vender tilbage til 
arbejdet efter en barselsorlov, hvilket alt sammen er uløseligt forbundet med anvendelsen af 
princippet om lige muligheder for og ligebehandling af kvinder og mænd som nedfældet i 
artikel 141, stk. 3.

Ansvarsdeling

Et forældrepar, som fra barnets fødsel deler ansvaret mellem sig, har stor betydning for 
barnets psykologiske og fysiske velvære. Der er behov for et særskilt direktiv på dette 
område, eftersom det foreliggende direktiv ikke omfatter bestemmelser vedrørende 
forældreorlov, men kun fokuserer på gravide eller ammende kvinders sundhed og sikkerhed. 

Gravide arbejdstageres rettigheder i forbindelse med beskæftigelse
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender er overbevist om, at forslaget om ændring 
af direktiv 92/85/EØF vil støtte gravide kvinders rettigheder i forbindelse med beskæftigelse. 

Uden de ændringer, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har foreslået, og de 
yderligere foranstaltninger, der er vedtaget af arbejdsmarkedets parter på europæisk plan, er vi 
imidlertid også overbevist om, at den ændrede tekst ikke i tilstrækkelig grad vil bidrage til en 
bedre balance mellem arbejds-, familie- og privatliv eller hjælpe kvinder til at vende tilbage 
til arbejdsmarkedet.

Forlængelse af minimumsperioden for barselsorlov og mulighed for at arbejde på deltid
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender mener, at en forlængelse af 
barselsorloven fra 14 til 20 uger og indførelse af incitamenter vil være en oplagt metode med 
henblik på at øge kvinders muligheder for at forene graviditet med en forbliven på 
arbejdsmarkedet. En sådan forlængelse vil give mødre en passende periode, inden de efter en 
graviditet skal tilbage på arbejdsmarkedet, samt mulighed for at knytte bedre bånd til deres 
børn. 
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Endvidere er visse medlemsstaters frygt for omkostningerne til finansiering af en sådan 
forlængelse ubegrundet, idet undersøgelsen foretaget af Ecorys viser, at en forlængelse til 18 
uger eller endog mere kun vil få beskedne økonomiske konsekvenser, men vil sikre bedre 
sundhedsbetingelser for gravide arbejdstagere.

Arbejdsgivere skal tage ansøgninger fra arbejdstagere om et skift fra fuldtids- til 
deltidsarbejde i løbet af de første 12 måneder efter en fødsel i betragtning. En sådan 
bestemmelse vil være i tråd med henstillingerne i WHO's rapport A55/15.

Beskyttelse af karrieremuligheder
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender støtter ændringerne til direktiv 
92/85/EØF i artikel 1, nr. 3, litra b), i henhold til hvilke arbejdstagere, som har født, har ret til 
at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde på betingelser og vilkår, som ikke er 
mindre gunstige, og til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville have 
været berettiget til under deres fravær.

Denne bestemmelse hænger nøje sammen med jobsikkerhed og er et vigtigt skridt hen imod 
afskaffelse af forskelsbehandling som følge af graviditet.

Rettigheder for kvindelige arbejdstagere i selvstændige erhverv
Selv om forslaget til direktiv kun beskytter arbejdstagere med henblik på at bekæmpe 
forskelsbehandling og sikre lige muligheder, vil medlemsstaterne være nødt til at sikre, at 
også kvinder i selvstændige erhverv nyder godt af rettighederne i henhold til direktivet, og 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har ændret Kommissionens forslag i 
overensstemmelse hermed.

Arbejdsmarkedsparternes rolle
Den 14. december 1995 indgik arbejdsmarkedets parter på europæisk plan 
(BusinessEurope(Unice), CEEP og EFS) en aftale om forældreorlov, der blev gennemført ved 
Rådets direktiv 96/34/EF af 3. juni 1996. I direktivet fastsættes minimumsforskrifter for 
forældreorlov som et vigtigt middel til at forene arbejde og familieliv og fremme lige 
muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Rådets direktiv 96/34/EF af 3. juni 
1996 om den rammeaftale vedrørende 
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forældreorlov, der er indgået af Unice, 
CEEP og EFS1, fastsætter 
minimumsforskrifter, der skal gøre det 
lettere at forene arbejdsmæssigt og 
familiemæssigt ansvar for forældre, som 
arbejder. Arbejdsmarkedets parter indgik 
dog en aftale den 18. juni 2009, og et 
forslag til direktiv er i øjeblikket under 
behandling. 
1 EFT L 145 af 19.6.1996, s. 4.

Begrundelse
Rådets direktiv 96/34/EF indeholder en rammeaftale mellem BusinessEurope (Unice), CEEP 
og EFS om forældreorlov, og det er en vigtig tilføjelse til forslaget om ændring af direktiv 
92/85/EØF, idet det fastsætter minimumsforskrifter, der gør det lettere for forældre, der 
arbejder, at forene deres arbejds- og familiemæssige ansvar. Det bør dog understreges, at 
arbejdsmarkedets parter indgik en aftale den 18. juni 2009, og at et forslag til direktiv om en 
opdatering af tidligere nævnte rammeaftale, i øjeblikket er under behandling.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Aftalen indgået af medlemsstaterne 
på topmødet i Barcelona i 2002, der tager
sigte på at opnå ligestilling mellem 
kvinder og mænd (ligeløn, forældreorlov, 
adgang til beskæftigelse med samme 
rettigheder), danner grundlaget for at 
opnå bedre vilkår med hensyn til at forene 
familie- og arbejdsliv og vil sikre både 
mænds og kvinders økonomiske 
uafhængighed.
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Begrundelse

Målene fra Barcelona indgår i EU's strategi for vækst og beskæftigelse og har til formål at 
gøre det lettere for unge forældre – især kvinder – at komme ind på arbejdsmarkedet og 
forene familie- og arbejdsliv. Adgang til bedre børnepasningsfaciliteter (betingelser, pris og, 
som en meget vigtig faktor, hensigtsmæssige tider for forældrene) er nøglen til at få kvinder 
ud på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Kommissionens meddelelse af 4. juli 
2006 "Mod en EU-strategi for børns 
rettigheder" slår fast, at børns rettigheder 
bør være en EU-prioritet, og at 
medlemsstaterne bør overholde FN's 
konvention om barnets rettigheder og 
tillægsprotokollerne hertil samt 
millenniumudviklingsmålene.

Begrundelse

Meddelelsen slår fast, at børns rettigheder bør være en prioritet for EU, og anfører, at 
medlemsstaterne bør respektere FN's konvention om barnets rettigheder og 
tillægsprotokollerne hertil samt millenniumudviklingsmålene. I forhold til dette direktiv er det 
ensbetydende med at sikre alle børn mulighed for at blive ammet og modtage passende pleje i 
overensstemmelse med deres udviklingsbehov samt sikre dem adgang til passende pleje af høj 
kvalitet.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Pasning af børn med handicap udgør 
en særlig udfordring for arbejdende 
mødre, der bør anerkendes af samfundet.
Som følge af de øgede byrder på
arbejdende mødre til handicappede børn 
bør de have ret til yderligere barselsorlov, 
hvis minimumsvarighed bør fastlægges i 
direktivet.
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Begrundelse

At skulle sørge for børn med handicap er en yderligere fysisk, mental og moralsk udfordring 
for arbejdende mødre. Deres anstrengelser for at leve op til denne udfordring bør anerkendes 
af samfundet. Allerede under graviditeten skal mødre, der venter et handicappet barn, træffe 
en mængde yderligere forberedelser for at sikre, at deres barn kan få det godt. Det er 
nødvendigt, at der i disse tilfælde fastlægges et yderligere mindstemål for orlov for at gøre det 
muligt for arbejdstagere, der er gravide eller venter et handicappet barn, samt arbejdende 
mødre til handicappede børn at indstille sig på denne udfordring og træffe de nødvendige 
forberedelser.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Et "tilsvarende" arbejde i henhold 
til artikel 11, nr. 2, litra c), bør defineres 
som et arbejde, der i det væsentlige 
omfatter samme funktioner som det 
forrige arbejde med hensyn til såvel 
aflønning som opgaver.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kvinder skal derfor beskyttes mod 
forskelsbehandling på grund af graviditet 
eller barselsorlov og bør sikres den 
fornødne retsbeskyttelse.

(13) Kvinder skal derfor beskyttes mod 
forskelsbehandling på grund af graviditet
eller barselsorlov og bør sikres den 
fornødne retsbeskyttelse, så deres ret til 
rimelige arbejdsvilkår og en bedre 
forenelighed mellem familie- og arbejdsliv 
respekteres.

Ændringsforslag 7
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at opnå reel ligestilling mellem 
mænd og kvinder er det afgørende, at 
mænd får en lovbestemt ret til fædreorlov 
efter samme bestemmelser, som er 
gældende for barselsorloven, bortset fra 
længden, således at de nødvendige 
betingelser for lige deltagelse af mænd og 
kvinder i arbejds- og familielivet gradvist 
kan blive indført.

Begrundelse
Fædreorloven bør gøres obligatorisk, således at mænd ikke underlægges et socialt pres, der 
opfordrer dem til at frasige sig retten. Der bør sendes et signal til arbejdsmarkedet om, at det 
også skal være obligatorisk for mænd at udeblive fra deres arbejdsplads, når de får børn, og 
at den økonomiske aktivitet derfor bør tilrettelægges således, at der tages hensyn til den 
menneskelige forplantning, som ikke alene er en fremtrædende social faktor, men også en ret 
og et ansvar for mænd såvel som for kvinder.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) I Kommissionens grønbog 
"Demografiske ændringer – behov for ny 
solidaritet mellem generationerne" 
anføres det, at medlemsstaterne har lave
fertilitetskvotienter, som er utilstrækkelige
til at holde befolkningstallet stabilt. Der er
derfor behov for foranstaltninger til 
forbedring af vilkårene på arbejdspladsen 
for arbejdstagere inden, under og efter 
graviditet. Det anbefales at følge de bedste 
praksisser, der findes i medlemsstater med 
høje fertilitetskvotienter og sikrer kvinders 
fortsatte deltagelse i arbejdsmarkedet.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør inden for 
deres nationale lovgivnings rammer 
indføre foranstaltninger, der sikrer, hvad 
de anser for passende reel og effektiv 
kompensation eller erstatning for tab, som 
påføres en arbejdstager som følge af 
overtrædelser af de i nærværende direktiv 
fastsatte pligter, hvilket skal ske på en 
måde, der virker afskrækkende, og som 
står i rimeligt forhold til den skade, den 
pågældende har lidt. 

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Ofre for diskrimination bør være 
sikret en passende retsbeskyttelse. 
Medlemsstaterne bør i overensstemmelse 
med deres retssystems karakteristika sikre 
en effektiv beskyttelse af gravide kvinders 
rettigheder. For at sikre en mere effektiv 
beskyttelse bør der også være mulighed 
for, at foreninger, organisationer og 
andre juridiske personer, uanset de 
nationale procesregler om repræsentation 
og forsvar, kan indtræde i en retssag på 
vegne af eller til støtte for et offer.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Medlemsstaterne bør tilskynde til og 
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fremme arbejdsmarkedets parters aktive 
deltagelse med henblik på at sikre bedre 
information af de interesserede parter 
samt større effektivitet. Ved at tilskynde til 
dialog med de ovennævnte instanser vil 
medlemsstaterne kunne opnå mere viden 
og forståelse, hvad angår effektiv 
anvendelse af direktivet samt de 
eventuelle problemer, der kan opstå, med 
henblik på at bekæmpe 
forskelsbehandling.

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at arbejdsmarkedets parter bidrager til kampen imod diskrimination. 
Via de informationsnet, som de råder over, kan de komme til at udgøre endnu en 
informationskanal, hvor arbejdstagerne kan blive oplyst om deres rettigheder, og en kilde til 
viden for medlemsstaterne, eftersom de har større erfaring med hensyn til forskellige 
problemer, som eventuelt kan opstå. Det er derfor vigtigt, at de deltager aktivt i en åben 
dialog.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Medlemsstaterne bør fremme 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter 
og med ngo'er for at kunne danne sig et 
billede af forskellige former for 
forskelsbehandling og for at kunne 
bekæmpe dem. 

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
"3a. Nærværende direktiv sigter bl.a. mod 
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at gøre det muligt for arbejdstagere at 
varetage deres væsentlige opgaver i 
familien og sikre mødre og børn en særlig 
og passende beskyttelse."

Begrundelse
Det nye stykke sigter mod at understrege, at det er yderst vigtigt, at de kvindelige 
arbejdstagere kan varetage deres væsentlige rolle som mødre.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) Artikel 2, litra a), affattes således:
"a) gravid arbejdstager: enhver 
arbejdstager, herunder hushjælp, som er 
gravid, og som underretter arbejdsgiveren 
om sin tilstand i overensstemmelse med 
national lovgivning og/eller praksis“

Begrundelse

Rammedirektivet om sundhed og sikkerhed udelukker kvinder, der er ansat som hushjælp. De 
bør imidlertid udtrykkeligt være omfattet af beskyttelsen af moderskabet. 

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) Artikel 2, litra b), affattes således:
"b) arbejdstager, som lige har født: 
enhver arbejdstager, herunder hushjælp, 
som lige har født som defineret efter 
national lovgivning og/eller praksis, og 
som underretter arbejdsgiveren om sin 
tilstand i overensstemmelse med denne 
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lovgivning og/eller praksis"

Begrundelse

Rammedirektivet om sundhed og sikkerhed udelukker kvinder, der er ansat som hushjælp. De 
bør imidlertid udtrykkeligt være omfattet af beskyttelsen af moderskabet. 

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c) Artikel 2, litra c), affattes således:
"c) ammende arbejdstager: enhver 
arbejdstager, herunder hushjælp, som 
ammer som defineret i national 
lovgivning og/eller praksis, og som 
underretter arbejdsgiveren om sin tilstand 
i overensstemmelse med denne lovgivning 
og/eller praksis." 

Begrundelse

Rammedirektivet om sundhed og sikkerhed udelukker kvinder, der er ansat som hushjælp. De 
bør imidlertid udtrykkeligt være omfattet af beskyttelsen af moderskabet. 

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 d (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1d) I artikel 3, stk. 1, indsættes som afsnit 
2a:
"2a. Retningslinjerne i første afsnit 
evalueres regelmæssigt og mindst hvert 
femte år fra 2012 med henblik på en 
revision."
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Begrundelse

Det er vigtigt, at retningslinjerne er ajour med den seneste udvikling og den nyeste viden.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 e (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1e. Overskriften til artikel 4 ændres som 
følger:
"Vurdering, underretning og høring"

Begrundelse
Det er vigtigt at fremme et forebyggende initiativ, der sikrer, at der foretages en passende 
vurdering af risici på arbejdspladsen, når der ansættes kvinder og mænd i den fertile alder. 
De agenser, der fremkalder genetiske modifikationer og fosterskader og forårsager 
ufrugtbarhed, misdannelser og kromosomforandringer, kan påvirke såvel mænd som kvinder 
før befrugtningen og rammer først og fremmest embryoet. Stk. 4 og 5 er tilføjet, fordi samtlige 
andre direktiver om sundhed og sikkerhed omfatter specifikke artikler om information og 
høring af arbejdstagerne og deres repræsentanter.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 f (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 4 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1f. I artikel 4 indsættes følgende som stk. 
-1:
”-1. I den risikovurdering, der 
gennemføres i henhold til direktiv 
89/391/EØF, medtager arbejdsgiveren en 
vurdering af reproduktive risici for 
mandlige og kvindelige arbejdstagere.”

Begrundelse
Det er vigtigt at fremme et forebyggende initiativ, der sikrer, at der foretages en passende 
vurdering af risici på arbejdspladsen, når der ansættes kvinder og mænd i den fertile alder. 



PE428.236v02-00 14/30 AD\802695DA.doc

DA

De agenser, der fremkalder genetiske modifikationer og fosterskader og forårsager 
ufrugtbarhed, misdannelser og kromosomforandringer, kan påvirke såvel mænd som kvinder 
før befrugtningen og rammer først og fremmest embryoet. Stk. 4 og 5 er tilføjet, fordi alle 
andre direktiver om sundhed og sikkerhed omfatter specifikke artikler om information og 
høring af arbejdstagerne og deres repræsentanter.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 g (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1g. Artikel 4, stk. 2, affattes således:
”2. Med forbehold af artikel 10 i direktiv 
89/391/EØF skal arbejdstagere som 
defineret i artikel 2 og arbejdstagere, der 
kan tænkes at befinde sig i en af de i 
artikel 2 beskrevne situationer, og/eller 
deres repræsentanter samt de relevante 
arbejdsmarkedsparter underrettes om 
resultaterne af den i stk. 1 nævnte 
vurdering og om alle foranstaltninger 
vedrørende sikkerhed og sundhed under 
arbejdet i den pågældende virksomhed 
og/eller institution.”

Begrundelse
Det er vigtigt at fremme et forebyggende initiativ, der sikrer, at der foretages en passende 
vurdering af risici på arbejdspladsen, når der ansættes kvinder og mænd i den fertile alder. 
De agenser, der fremkalder genetiske modifikationer og fosterskader og forårsager 
ufrugtbarhed, misdannelser og kromosomforandringer, kan påvirke såvel mænd som kvinder 
før befrugtningen og rammer først og fremmest embryoet. Stk. 4 og 5 er tilføjet, fordi alle 
andre direktiver om sundhed og sikkerhed omfatter specifikke artikler om information og 
høring af arbejdstagerne og deres repræsentanter.

Ændringsforslag 21
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 h (ny)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1h. I artikel 4 tilføjes følgende stykke:
”2a. Der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdstagerne og/eller deres 
repræsentanter kan kontrollere 
anvendelsen af dette direktiv eller blive 
inddraget i dets anvendelse, navnlig for så 
vidt angår de foranstaltninger, der er 
fastlagt af arbejdsgiveren og beskrevet i 
artikel 2, uden at dette berører det ansvar, 
der påhviler arbejdsgiveren for at vedtage 
disse foranstaltninger.”

Begrundelse
Det er vigtigt at fremme et forebyggende initiativ, der sikrer, at der foretages en passende 
vurdering af risici på arbejdspladsen, når der ansættes kvinder og mænd i den fertile alder. 
De agenser, der fremkalder genetiske modifikationer og fosterskader og forårsager 
ufrugtbarhed, misdannelser og kromosomforandringer, kan påvirke såvel mænd som kvinder 
før befrugtningen og rammer først og fremmest embryoet. Stk. 4 og 5 er tilføjet, fordi samtlige 
andre direktiver om sundhed og sikkerhed omfatter specifikke artikler om information og 
høring af arbejdstagerne og deres repræsentanter.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 i (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1i. I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

”2b. Høring og inddragelse af 
arbejdstagere og/eller deres 
repræsentanter i spørgsmål, der henhører 
under dette direktivs anvendelsesområde, 
foretages i henhold til direktiv 89/391/EF, 
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artikel 11."

Begrundelse
Det er vigtigt at fremme et forebyggende initiativ, der sikrer, at der foretages en passende 
vurdering af risici på arbejdspladsen, når der ansættes kvinder og mænd i den fertile alder. 
De agenser, der fremkalder genetiske modifikationer og fosterskader og forårsager 
ufrugtbarhed, misdannelser og kromosomforandringer, kan påvirke såvel mænd som kvinder 
før befrugtningen og rammer først og fremmest embryoet. Stk. 4 og 5 er tilføjet, fordi samtlige 
andre direktiver om sundhed og sikkerhed omfatter specifikke artikler om information og 
høring af arbejdstagerne og deres repræsentanter.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 j (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 6 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1j. I artikel 6 tilføjes følgende nr.:
"2a).  må gravide arbejdstagere derudover 
ikke udføre arbejdsopgaver som f.eks. 
flytning eller løft af tunge objekter eller
arbejdsopgaver, der er  farlige, 
anstrengende eller indebærer en 
sundhedsrisiko."

Begrundelse

Ud over de aktiviteter, der indebærer risici, bør gravide arbejdstagere ikke udføre arbejde, 
der indebærer stor fysisk belastning, eller som er sundhedsfarligt.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 k (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1k. Artikel 7, stk. 2), litra a), affattes 
således:

”a) overgang til en passende arbejdstid i 
dagtimerne, eller”

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 l (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1l. I artikel 7 indsættes følgende stykke:

”2a. Arbejdstagere, som ønsker at blive 
fritaget for natarbejde, skal i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
regler informere deres arbejdsgiver og 
aflevere en lægeerklæring til denne i de 
tilfælde, der henvises til i stk. 1, litra b).”

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 m (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1m. I artikel 7 tilføjes følgende stykke:

”2b. For enlige forældre og forældre til 
børn med alvorlige handicap kan 
perioderne i stk. 1 forlænges i henhold til 
procedurerne fastlagt af 
medlemsstaterne.”

Ændringsforslag  27
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 n (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1n. Følgende artikel indsættes:

”Artikel 7a
Overarbejde
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdstagere, der er gravide, som lige har 
født, eller som ammer, ikke er forpligtet til 
at tage overarbejde eller arbejde på søn-
og helligdage under graviditeten og i en 
periode på seks måneder efter fødslen.”

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen. 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 18
sammenhængende uger.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
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Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen. Den obligatoriske barselsorlov på 
seks uger efter fødslen gælder alle 
kvindelige arbejdstagere, uanset hvor 
mange dage de har arbejdet inden 
fødslen. Medlemsstaterne kan udvide den 
obligatoriske del af barselsorloven til 
maksimalt fire uger før fødslen og til
mindst otte uger efter en fødsel af et 
handicappet barn.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Arbejdstageren skal oplyse den valgte 
periode for barselsorlov mindst tre 
måneder, før den påbegyndes.

Begrundelse

Af ordførerens ændringsforslag 25 fremgår det, at gravide arbejdstagere ikke bør tvinges til 
overarbejde i en periode på tre måneder før fødslen. Hvis arbejdstageren oplyser perioden 
for den valgte barselsorlov omkring dette tidspunkt, er det lettere for arbejdsgiveren at træffe 
foranstaltninger for at erstatte den pågældende.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I tilfælde af flerfødsler forlænges 
barselsorlovsperioden i artikel 8, stk. 1, 
med fire uger for hvert yderligere barn.

Begrundelse
Den samlede periode for normal orlov er også angivet i uger.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil. 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov med fuld løn i tilfælde 
af for tidlig fødsel, hospitalsindlæggelse af 
barnet umiddelbart i forlængelse af 
fødslen, handicappede børn, handicappede 
mødre og flerfødsler. Varigheden af den 
supplerende orlov skal stå i forhold til 
moderens og barnets/børnenes særlige 
behov, således at der kan tages hensyn 
hertil. Den samlede barselsorlov udvides 
med mindst otte uger efter fødslen i 
tilfælde af fødsel af et handicappet barn, 
og medlemsstaten sikrer endvidere en 
yderligere orlovsperiode på seks uger i 
tilfælde af dødfødsel.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Direktivet finder ikke anvendelse på 
selvstændige erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at sikre, at 
fødselsdepression anerkendes som en 
alvorlig sygdom, og støtter 
oplysningskampagner for at fremme 
korrekt information om denne sygdom og 
modvirke de fordomme og den risiko for 
stigmatisering, som den stadig er 
forbundet med.

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslaget er at øge medlemsstaternes forståelse for, at der er behov 
for fra officiel side at anerkende fødselsdepression som en sygdom, eftersom 10-15 % af alle 
kvinder rammes af sygdommen, og denne har væsentlige konsekvenser for arbejds- og 
familielivet.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til at sikre beskyttelse af 
gravide arbejdstageres sikkerhed og 
sundhed, for så vidt angår ergonomisk 
indretning, arbejdstider (herunder 
natarbejde og jobskift), arbejdsintensitet 
og øget beskyttelse mod særlige infektiøse 
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agenser og ioniseret stråling. 

Begrundelse

Beskyttelse af gravide arbejdstageres sikkerhed og sundhed bør være en af dette direktivs 
vigtigste opgaver.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov,
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen, 
hvis arbejdstageren anmoder herom.

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, eller inden for seks 
måneder efter barselsorlovens udløb i 
henhold til artikel 8, stk. 1, skal 
arbejdsgiveren skriftligt give en berettiget 
begrundelse af afskedigelsen. De 
materielle forudsætninger for 
afskedigelsen i henhold til den nationale 
lovgivning berøres ikke heraf.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I de tilfælde, der er omhandlet i 
artikel 5, 6 og 7, skal de i artikel 2 
definerede arbejdstageres rettigheder i 
forbindelse med arbejdsaftalen, herunder 
bevarelse af deres løn og/eller 
oppebærelse af en tilsvarende ydelse, 
sikres i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis.
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Begrundelse
Kvinder bør kunne modtage en ydelse, der svarer til fuld løn, således at de ikke straffes 
økonomisk for at være blevet mødre.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 3 - litra a
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. "1a) Arbejdstagere som defineret i 
artikel 2, som udelukkes fra beskæftigelse 
af deres arbejdsgiver, der vurderer, at de er 
uarbejdsdygtige, uden at arbejdstageren har 
fremlagt lægeerklæring herom, skal indtil 
begyndelsen af barselsorloven, jf. artikel 8, 
stk. 2, modtage en ydelse svarende til den 
fulde løn."

”1a) Arbejdstagere som defineret i artikel 
2, som udelukkes fra beskæftigelse af deres 
arbejdsgiver, der vurderer, at de er 
uarbejdsdygtige, uden at arbejdstageren har 
fremlagt lægeerklæring herom, skal på 
eget initiativ søge læge. Hvis denne læge 
bekræfter, at kvinderne er i stand til at 
arbejde, skal arbejdsgiveren enten fortsat 
beskæftige dem, eller de skal indtil 
begyndelsen af barselsorloven, jf. artikel 8, 
stk. 2, modtage en ydelse svarende til den 
fulde løn.”

Begrundelse

Hvis kvinden konsulterer en læge efter eget valg, skaber dette klarhed over, om hun virkelig 
er syg eller ej. Kun efter, at der foreligger en klar konklusion, bør der træffes yderligere 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 1 aa (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I artikel 11 indføjes følgende som nr. 
1 aa):
”1aa) Medlemsstaterne kan vedtage 
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forebyggende foranstaltninger samt 
kontrolforanstaltninger med henblik på 
beskyttelse og sikkerhed under arbejdet 
for arbejdstagere, som er gravide, eller 
som lige har født.”

Begrundelse
Stress på arbejdspladsen kan påvirke gravides psyke og dermed fostret eller det nyfødte barn. 
Der er brug for kontrolforanstaltninger af hensyn til flexicurity.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skal arbejdstagere som defineret i artikel 
2 sikres ret til at vende tilbage til det 
samme eller et tilsvarende arbejde med
betingelser og vilkår, som ikke er mindre 
gunstige, og til at nyde godt af enhver 
forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville 
have været berettiget til under deres fravær.

”c) skal arbejdstagere som defineret i 
artikel 2 sikres ret til at vende tilbage til det 
samme eller et tilsvarende arbejde på
betingelser og vilkår, som ikke er mindre 
gunstige, og til at nyde godt af enhver 
forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville 
have været berettiget til under deres 
fravær; i ekstraordinære situationer i 
forbindelse med omstrukturering eller 
gennemgribende omlægning af 
produktionsprocessen skal arbejdstageren 
altid sikres mulighed for med 
arbejdsgiveren at drøfte disse ændringers 
indvirkning på den pågældendes 
arbejdssituation, og arbejdstagernes 
interesseorganisation skal altid have 
mulighed for sammen med arbejdsgiveren 
at rådgive den berørte arbejdstager om 
virkningerne af sådanne ændringer.”
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Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”ca) skal arbejdstagere som defineret i 
artikel 2 bevare deres muligheder for 
karriereudvikling gennem 
videreuddannelse og løbende faglig og 
supplerende efteruddannelse for at styrke 
deres karrieremuligheder.”

Begrundelse

Formålet er at forhindre, at kvinder, der har fået børn, af denne grund oplever tilbageslag i 
deres karrieremuligheder, hvorfor arbejdsgiveren (i dialog med arbejdstageren) bør 
iværksætte de fornødne initiativer inden for uddannelse for at sikre, at arbejdstagerne 
bevarer deres karrieremuligheder.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”cb) må barselsorlov ikke skade 
arbejdstagerens pensionsrettigheder; 
barselsorlovsperioden skal i 
pensionsøjemed tælle som en 
arbejdsperiode, således at arbejdstageren 
ikke får forringet sine pensionsrettigheder 
ved at tage barselsorlov.”

Begrundelse

Det er vigtigt, at den ydelse, der udbetales til arbejdstagerne i løbet af barselsorloven, ikke 
stiller arbejdstageren ringere, hvad angår pensionsrettigheder. Medlemsstaterne bør 
forebygge dette og kompensere for et eventuelt tab af pensionsrettigheder. 

Ændringsforslag 43
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra b), 
anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere 
end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagerne ville få under 
sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

”3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), er passende, når den sikrer en indtægt, 
der mindst svarer til den seneste månedsløn 
eller en gennemsnitlig månedsløn.
Arbejdstagere på barselsorlov skal have 
udbetalt fuld løn, og ydelsen skal udgøre
100 % af den seneste månedsløn eller den 
gennemsnitlige månedsløn. 
Medlemsstaterne kan fastlægge den 
periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.”

Begrundelse

Udbetaling af fuld løn under orlovsperioden udgør en sikkerhed for, at kvinderne ikke stilles 
økonomisk dårligere, fordi de har valgt at få børn. I mange medlemsstater er der allerede 
skabt grundlag for at betale mellem 80 og 100 % af gennemsnitsindtjeningen under 
barselsorlov. Endvidere bør de gravide arbejdstagere ikke straffes økonomisk for, at de har 
besluttet at få et barn.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra -c a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende indsættes som nr. 3a):
”3a) Medlemsstaterne sikrer en 
arbejdstager på barselsorlov ret til, at 
enhver lønstigning, som denne er 
berettiget til, tildeles automatisk, uden at 
den pågældende arbejdstager er nødt til at 
afbryde sin orlov for at kunne nyde godt 
af lønstigningen.”
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Begrundelse
Hvis der sker lønstigning inden for den stillingskategori, som den pågældende arbejdstager 
på barselsorlov arbejder indenfor, bør denne stigning træde automatisk i kraft, således at 
arbejdstageren ikke er nødt til at afbryde sin orlov blot for at opnå den pågældende 
lønstigning og derpå genoptage orloven. Dette vil ydermere både lette og forenkle 
arbejdsgiverens administrative arbejde.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Følgende indsættes som artikel 12a: udgår

Artikel 12a

Bevisbyrde

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
retssystem de nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at, når personer, der betragter 
sig som krænket, fordi vedkommendes 
rettigheder ifølge dette direktiv 
tilsidesættes, over for en domstol eller en 
anden kompetent myndighed påviser 
faktiske omstændigheder, som giver 
anledning til at formode, at der disse 
rettigheder faktisk er blevet tilsidesat, 
påhviler det indklagede at bevise, at 
direktivet ikke er blevet overtrådt.
2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne indfører regler for 
bevisførelse, der er gunstigere for 
klageren.
3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
straffesager.
4. Medlemsstaterne behøver ikke at 
anvende stk. 1 på sager, hvor en domstol 
eller en anden kompetent instans 
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undersøger sagens faktiske 
omstændigheder.

5. Stk. 1 til 4, finder endvidere anvendelse 
på sager, som indledes i henhold til artikel 
12."

Begrundelse

Forslaget til forordning overtræder princippet om uskyldsformodning og ville ødelægge 
balancen mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Det bør påhvile den, der fremsætter en 
anklager, at føre bevis herfor. Det er ikke muligt at anmode den anden part om at bevise, at 
ingenting er sket, når den anden påstår dette.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12 a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 
organisationer og andre juridiske 
personer, der efter kriterierne i deres 
nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at dette direktivs 
bestemmelser overholdes, er berettigede til 
enten på vegne af eller til støtte for 
klageren med dennes godkendelse at 
indtræde som part i en klagesag ved 
retslige og/eller administrative instanser 
med henblik på håndhævelse af 
forpligtelserne i dette direktiv. 

Begrundelse
Hvis dette ændringsforslag vedtages, tilpasses stk. 5 som følger: "Stk. 1-4a finder endvidere 
anvendelse på sager, som indledes i henhold til artikel 12."

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12 b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører i deres retsorden 
de nødvendige foranstaltninger til at 
beskytte enkeltpersoner mod ufordelagtig 
behandling eller ufordelagtige følger som 
reaktion på en klage eller enhver form for 
retsforfølgning, de har anlagt, med det 
formål at sikre, at rettighederne i dette 
direktiv overholdes."

Medlemsstaterne indfører i deres retsorden 
de nødvendige foranstaltninger til at 
beskytte enkeltpersoner, herunder vidner,
mod ufordelagtig behandling eller 
ufordelagtige følger som reaktion på en 
klage eller enhver form for retsforfølgning, 
de har anlagt, med det formål at sikre, at 
rettighederne i dette direktiv overholdes."

Begrundelse

At beskyttelsen imod repressalier udstrækkes til også at omfatte vidnerne, kan sikre disses 
uhindrede og pålidelige deltagelse i retsprocessen, uden at de behøver at frygte eventuelt at 
blive udsat for ufordelagtig behandling. 

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne kan 
indebære, at der ydes ofret 
skadeserstatning, som der ikke må 
fastsættes en øvre grænse for, og de skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have en 
afskrækkende virkning."

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne kan 
indebære, at der ydes ofret 
skadeserstatning, og skal være effektive og 
stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed.”  

Begrundelse

Gennem forbuddet mod begrænsning af krav om skadeserstatning indskrænker EU på 
uforholdsmæssig vis medlemsstaternes frihed til at udforme deres egne bestemmelser og 
tvinger dem til at overtage detailbestemmelser, der ikke stemmer overens med deres egen 
procesret. 
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