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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 137 παράγραφος 2, και στο άρθρο 141 παράγραφος 3 της 
συνθήκης ΕΚ. Αν και η οδηγία 92/85/ΕΟΚ βασίζεται στο άρθρο 118α της συνθήκης ΕΚ (νυν 
άρθρο 137) και είναι ειδική οδηγία στο πλαίσιο της οδηγίας για την υγεία και την ασφάλεια 
(οδηγία 89/391/ΕΟΚ), προστέθηκε επίσης το άρθρο 141 της συνθήκης ΕΚ στη νομική βάση 
της πρότασης.

Η πρόταση αυτή απορρέει από την ανάγκη να καταρτισθούν στέρεα μέτρα συμφιλίωσης των 
οποίων ο τελικός στόχος θα είναι να επιτευχθεί υψηλότερο ποσοστό παρουσίας γυναικών 
στην αγορά εργασίας και λιγότερες διακρίσεις στην αγορά εργασίας και να τεθεί τέλος στις 
μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών, αυξάνοντας τις ευκαιρίες σε σχέση με 
την άδεια μητρότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερες γυναίκες στην αγορά 
εργασίας, όχι μόνον για να λύσει το πρόβλημα μιας γηράσκουσας κοινωνίας αλλά και για να 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επί του παρόντος ο αντίκτυπος των γεννήσεων στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας είναι πολύ έντονος, η δε διαφορά που καταγράφηκε το 2007 μεταξύ γυναικών που 
είχαν γεννήσει και ανδρών ήταν 26%. Οι λόγοι ποικίλλουν πλην όμως μπορούν να 
εξαλειφθούν με λεπτομερή εξέταση των κανόνων που διέπουν την άδεια μητρότητας, τη 
διάρκειά της, τις απολαβές και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γυναικών κατά την 
άδεια μητρότητας ή μετά το τέλος αυτής, που είναι όλοι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την 
εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, όπως ορίζεται στο άρθρο 141 παράγραφος 3.

Επιμερισμός των ευθυνών

Ο επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των δύο γονέων από τη στιγμή της γέννησης έχει 
επιπρόσθετο όφελος για την καλή ψυχολογική και σωματική κατάσταση του παιδιού. 
Χρειάζεται χωριστή οδηγία στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία δεν 
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με γονική άδεια αλλά επικεντρώνεται στην υγεία και την 
ασφάλεια των γυναικών που εγκυμονούν ή θηλάζουν. 

Δικαιώματα των εγκύων όσον αφορά την απασχόληση
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει την πεποίθηση ότι η πρόταση για 
την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ θα ενισχύσει τα δικαιώματα των εγκύων ως προς 
την απασχόληση. 

Ωστόσο, χωρίς τις τροπολογίες που προτείνει σήμερα η Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και τα συμπληρωματικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύουμε επίσης ότι το τροποποιημένο 
κείμενο δεν θα συμβάλει σφαιρικά στον συνδυασμό επαγγελματικής, προσωπικής και 
οικογενειακής ζωής ούτε θα βοηθήσει τις γυναίκες να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Παράταση της ελάχιστης διάρκειας της άδειας μητρότητας και δυνατότητα εργασίας με 
μερική απασχόληση



PE428.236v02-00 4/33 AD\802695EL.doc

EL

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι της άποψης ότι η δυνατότητα 
παράτασης της διάρκειας της άδειας μητρότητας από 14 σε 20 εβδομάδες και η παροχή 
κινήτρων είναι προφανές μέσο ενίσχυσης της δυνατότητας των γυναικών να συνδυάζουν την 
εγκυμοσύνη με την παραμονή τους στην αγορά εργασίας. Η παράταση θα εξασφαλίσει στις 
γυναίκες ικανό χρονικό διάστημα για την επιστροφή στην εργασία μετά από εγκυμοσύνη 
καθώς και τη δημιουργία σταθερής σχέσης με τα παιδιά τους. 
Πέραν αυτών, οι φόβοι που εξέφρασαν κάποια κράτη μέλη γύρω από το κόστος της 
χρηματοδότησης αυτής της παράτασης είναι αβάσιμοι δεδομένου ότι η έρευνα της ECORYS 
δείχνει ότι ενδεχόμενη παράταση σε 18 εβδομάδες ή ακόμη και περισσότερο θα έχει ελάχιστο 
οικονομικό αντίκτυπο αλλά θα διασφαλίζει καλύτερη κατάσταση υγείας για τις εγκύους 
εργαζόμενες.

Οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αιτήσεις των εργαζομένων για πέρασμα από το 
πλήρες ωράριο σε μερική απασχόληση κατά τους πρώτους 12 μήνες μετά τον τοκετό. Αυτή η 
πρόβλεψη συμβαδίζει με τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση της ΠΟΕ Α55/15.

Προστασία των προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υποστηρίζει τις τροπολογίες στην 
οδηγία 92/85/ΕΟΚ επί του άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β σύμφωνα με τις οποίες οι 
εργαζόμενες έχουν δικαίωμα μετά τη λοχεία να επιστρέφουν στην εργασία τους ή σε 
ισοδύναμες θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκές και να 
επωφελούνται από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας που μεσολαβεί κατά την 
απουσία τους.

Η διάταξη αυτή συνδέεται στενά με την εξασφάλιση της θέσης και αποτελεί σημαντική 
πρόοδο προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των διακρίσεων για λόγους εγκυμοσύνης.

Τα δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων γυναικών
Μολονότι η πρόταση οδηγίας προστατεύει μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων για 
λογαριασμό τρίτων, με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων και την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες που είναι 
αυτοαπασχολούμενες θα απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων με αυτά που παρέχει η παρούσα 
οδηγία, δεδομένου ότι η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιεί την 
πρόταση της Επιτροπής προς επίτευξη του σκοπού αυτού.

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων
Οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο (BusinessEurope (UNICE), CEEP και CES) 
κατέληξαν σε συμφωνία για τη γονική άδεια στις 14 Δεκεμβρίου 1995, η οποία τέθηκε σε 
εφαρμογή με την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου (της 3ης Ιουνίου 1996). Η οδηγία αυτή 
ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη γονική άδεια, ως σημαντικό μέσο συνδυασμού της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και προώθησης των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων 
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των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη 
συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, 
που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP 
και τη CES1 καθορίζει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για το συνδυασμό των 
επαγγελματικών και γονικών ευθυνών 
των εργαζόμενων γονέων. Ωστόσο οι 
κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν σε 
συμφωνία στις 18 Ιουνίου 2009 και 
εξετάζεται επί του παρόντος σχέδιο 
οδηγίας.
1 ΕΕ L 145 της 19. 6. 1996, σελ. 4.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου είναι μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των BusinessEurope 
(UNICE), CEEP και CES για τη γονική άδεια και αποτελεί σημαντική προσθήκη στην 
προτεινόμενη τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ για τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων 
για το συνδυασμό των επαγγελματικών και γονικών ευθυνών των εργαζόμενων γονέων. Πρέπει 
πάντως να τονισθεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν όντως σε συμφωνία στις 18/06/09 και 
εξετάζεται επί του παρόντος σχέδιο οδηγίας που θα μπορούσε να επικαιροποιήσει την 
προαναφερθείσα συμφωνία πλαίσιο.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Η συμφωνία που συνήψαν τα κράτη 
μέλη στη Διάσκεψη Κορυφής της 
Βαρκελώνης το 2002 με σκοπό την 
επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών (ίση αμοιβή, άδεια πατρότητας, 
πρόσβαση σε εργασία στην οποία
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απολαύουν των ιδίων δικαιωμάτων) 
αποτελεί τη βάση για την επίτευξη 
καλύτερων συνθηκών όσον αφορά τον 
συνδυασμό μεταξύ προσωπικού και 
επαγγελματικού βίου και θα εξασφαλίσει 
την οικονομική ανεξαρτησία τόσο των 
ανδρών όσο και των γυναικών.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της Βαρκελώνης αποτελούν μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την αύξηση και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους νέους γονείς - ειδικά τις 
γυναίκες - να αναλάβουν δραστηριότητες στον τομέα της εργασίας και να υλοποιήσουν τον 
συνδυασμό μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού βίου. Η πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες 
μέριμνας παιδιού (συνθήκες, τιμή και, πολύ σημαντικό, κατάλληλο ωράριο για τους γονείς) 
αποτελεί βασικό στοιχείο για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 
4ης Ιουλίου 2006 "Προς μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα δικαιώματα του 
παιδιού", ορίζει ότι τα δικαιώματα των 
παιδιών πρέπει να αποτελούν 
προτεραιότητα για την ΕΕ και ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και τα 
πρόσθετα πρωτόκολλά της, καθώς και 
τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας.

Αιτιολόγηση

Η ανακοίνωση θεωρεί τα δικαιώματα των παιδιών προτεραιότητα για την ΕΕ και αναφέρει ότι 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, καθώς και τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας. Σε σχέση με την παρούσα οδηγία, αυτό σημαίνει εξασφάλιση σε όλα τα παιδιά της 
δυνατότητας να τρέφονται μέσω του μητρικού θηλασμού και να έχουν κατάλληλη φροντίδα, 
ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξής τους και πρόσβαση σε κατάλληλη φροντίδα υψηλής 
ποιότητας.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Η μέριμνα των παιδιών με αναπηρία 
συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση για τις 
εργαζόμενες μητέρες που θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται από την κοινωνία. Η 
εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση των 
εργαζόμενων μητέρων που μεγαλώνουν 
παιδιά με αναπηρία απαιτεί τη χορήγηση 
πρόσθετης άδειας μητρότητας· η οδηγία 
πρέπει να καθορίζει μια ελάχιστη 
διάρκεια για τέτοια άδεια.

Αιτιολόγηση

Η μέριμνα παιδιών με αναπηρία αποτελεί μια πρόσθετη φυσική, πνευματική και ψυχολογική 
πρόκληση για τις εργαζόμενες μητέρες. Η κοινωνία θα πρέπει να αναγνωρίσει τις προσπάθειές 
τους να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Οι έγκυες γυναίκες οι οποίες περιμένουν παιδί με
αναπηρία πρέπει να κάνουν πολλές προετοιμασίες κατά την εγκυμοσύνη για να διασφαλίσουν 
την ευημερία του παιδιού τους. Στις περιπτώσεις αυτές, κρίνεται απαραίτητο να καθιερωθεί μια
πρόσθετη ελάχιστη περίοδος αδείας που να δίνει τη δυνατότητα στις εγκύους εργαζόμενες που 
περιμένουν παιδί με αναπηρία, καθώς και στις εργαζόμενες μητέρες παιδιών με αναπηρία, να 
αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση και να προβούν στις απαραίτητες προετοιμασίες.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Μια θέση που κρίνεται
"ισοδύναμη", σύμφωνα με το άρθρο 11, 
παράγραφος 2, στοιχείο γ), σημαίνει ότι η 
θέση αυτή είναι ουσιαστικά ίδια με την 
προηγούμενη θέση, όσον αφορά τόσο το 
μισθό όσο και τα ασκούμενα καθήκοντα.

Τροπολογία 6
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Συνεπώς, οι γυναίκες πρέπει να 
προστατεύονται από τις διακρίσεις λόγω 
εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας και να 
διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα έννομης 
προστασίας.

(13) Συνεπώς, οι γυναίκες πρέπει να 
προστατεύονται από τις διακρίσεις λόγω 
εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας και να 
διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα έννομης 
προστασίας, ώστε να γίνονται σεβαστά τα 
δικαιώματά τους για αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και καλύτερο 
συνδυασμό οικογενειακής και εργασιακής 
ζωής.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Για μια πραγματική ισότητα 
ανδρών και γυναικών, είναι σημαντικό να 
λαμβάνουν οι άνδρες νόμιμη άδεια 
πατρότητας, με βάση όρους αντίστοιχους 
με εκείνους της άδειας μητρότητας, 
εξαιρουμένης της διάρκειας, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να δημιουργηθούν σταδιακά 
οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και 
γυναικών στην επαγγελματική 
δραστηριότητα και την οικογενειακή 
ζωή.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί στην άδεια πατρότητας υποχρεωτικός χαρακτήρας, έτσι ώστε οι άνδρες να 
μην υφίστανται κοινωνική πίεση προκειμένου να την αποποιηθούν. Είναι σημαντικό να σταλεί 
ένα μήνυμα προς την αγορά εργασίας για να φανεί ότι οι άνδρες πρέπει επίσης απαραιτήτως να 
απουσιάζουν από τη θέση τους και την εργασία τους όταν έχουν παιδιά και, κατά συνέπεια, ότι 
η οικονομική δραστηριότητα πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη 
αναπαραγωγή, η οποία δεν αποτελεί μόνο κατεξοχήν κοινωνική αξία, αλλά και δικαίωμα και 
ευθύνη τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής 
"Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές:
μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών" 
αναφέρεται στο γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη έχουν χαμηλούς δείκτες γονιμότητας
οι οποίοι είναι ανεπαρκείς για την 
ανανέωση του πληθυσμού. Χρειάζονται, 
συνεπώς, μέτρα για τη βελτίωση των 
συνθηκών στο χώρο εργασίας για τις 
εργαζόμενες πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά την εγκυμοσύνη. Συνιστάται να 
ακολουθηθούν οι καλύτερες πρακτικές 
των κρατών μελών με υψηλούς δείκτες 
γονιμότητας, οι οποίες να διασφαλίζουν 
τη συνεχιζόμενη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενσωματώσουν στα εθνικά νομικά 
συστήματά τους μέτρα που θα 
εξασφαλίζουν την πραγματική και 
αποτελεσματική αντιστάθμιση ή 
αποζημίωση - ό, τι θεωρούν κατάλληλο -
για κάθε βλάβη που προκαλείται σε 
εργαζόμενο λόγω παραβίασης των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την 
παρούσα οδηγία, και τα οποία θα πρέπει 
να έχουν χαρακτήρα αποτρεπτικό και να 
είναι ανάλογα της βλάβης που έχει 
προκληθεί. 
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Τα θύματα διακρίσεων πρέπει να 
έχουν την κατάλληλη νομική προστασία. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν, 
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα νομικά τους 
συστήματα, ότι τα δικαιώματα των 
εγκύων προστατεύονται αποτελεσματικά. 
Για να είναι αποτελεσματικότερη η 
προστασία, οι ενώσεις, οργανώσεις και 
λοιποί νόμιμοι φορείς πρέπει να είναι σε 
θέση να συμμετέχουν σε δικαστικές 
διαδικασίες, με τον τρόπο που κρίνουν 
κατάλληλο τα κράτη μέλη, εκ μέρους ή 
για την υποστήριξη κάθε θύματος, με την 
επιφύλαξη των εθνικών κανονισμών όσον 
αφορά την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν και να προάγουν την ενεργή 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη 
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, και 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μέσα 
από την ενθάρρυνση του διαλόγου με 
τους προαναφερόμενους φορείς θα 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να αποκτήσουν 
πληρέστερη γνώση και αντίληψη σχετικά 
με την ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας 
καθώς και με πιθανά προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν, με στόχο την 
πάταξη των διακρίσεων.
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Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντική η συμβολή των κοινωνικών εταίρων στον αγώνα πάταξης των 
διακρίσεων. Μέσα από τα δίκτυα πληροφόρησης που διαθέτουν μπορούν να γίνουν ένας ακόμα 
δίαυλος πληροφόρησης των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους, και πηγή γνώσης για τα 
κράτη μέλη καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία αναφορικά με διαφορά προβλήματα που 
πιθανόν ανακύπτουν. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι είναι σημαντική η ενεργή 
συμμετοχή τους και ο ανοικτός διάλογος.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνουν το διάλογο μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων και με τις ΜΚΟ 
προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των 
διαφόρων μορφών διακρίσεων και να τις 
καταπολεμούν.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 1 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"3α. Η παρούσα οδηγία εξασφαλίζει 
επιπροσθέτως ότι οι εργαζόμενες 
μπορούν να εκπληρώνουν τον ουσιαστικό 
ρόλο τους εντός της οικογένειας και 
προβλέπει ειδική και κατάλληλη 
προστασία για τη μητέρα και το παιδί."

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος τονίζει πόσο ζωτική σημασία έχει το να μπορούν οι εργαζόμενες να 
εκπληρώνουν τον ουσιαστικό ρόλο τους ως μητέρες.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Στο άρθρο 2, το στοιχείο α 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
"(α) έγκυος εργαζομένη, κάθε εργαζόμενη 
γυναίκα, περιλαμβανομένων των 
οικιακών βοηθών, που είναι έγκυος και 
έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για 
την κατάστασή της, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική·"

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια εξαιρεί τις οικιακές βοηθούς. Οι εργαζόμενες 
αυτές θα πρέπει, ωστόσο, να περιληφθούν ρητά στην προστασία της μητρότητας. 

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Στο άρθρο 2, το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"(β) λεχώνα εργαζομένη, κάθε 
εργαζόμενη γυναίκα, περιλαμβανομένων 
των οικιακών βοηθών, που διανύει το 
στάδιο της λοχείας κατά την έννοια της 
εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής και 
έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για 
την κατάστασή της, σύμφωνα με την 
ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική·"

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια εξαιρεί τις οικιακές βοηθούς. Οι εργαζόμενες 
αυτές θα πρέπει, ωστόσο, να περιληφθούν ρητά στην προστασία της μητρότητας. 
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1γ. Στο άρθρο 2, το στοιχείο γ 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
"(γ) γαλουχούσα εργαζομένη, κάθε 
εργαζόμενη γυναίκα, περιλαμβανομένων 
των οικιακών βοηθών, που διανύει το 
στάδιο της γαλουχίας κατά την έννοια 
της εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής 
και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της 
για την κατάστασή της, σύμφωνα με την 
ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική." 

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια εξαιρεί τις οικιακές βοηθούς. Οι εργαζόμενες 
αυτές θα πρέπει, ωστόσο, να περιληφθούν ρητά στην προστασία της μητρότητας. 

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 δ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1δ. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"2α. Οι κατευθυντήριες γραμμές στις 
οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο 
αξιολογούνται τακτικά, με την προοπτική 
της αναθεώρησής τους τουλάχιστον μία 
φορά ανά πενταετία, αρχής γενομένης 
από το 2012."

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επικαιροποιούνται οι κατευθυντήριες γραμμές, με το συνυπολογισμό των 
πιο πρόσφατων εξελίξεων και γνώσεων.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ε (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ε. Στο άρθρο 4 ο τίτλος αντικαθίσταται 
από το εξής κείμενο:
"Αξιολόγηση, ενημέρωση και 
διαβούλευση"

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια 
κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που 
απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία. Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί 
να εκτεθούν, πριν από τη γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν 
μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο. Οι 
παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι όλες οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την 
ασφάλεια περιλαμβάνουν ειδικά άρθρα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους 
εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους. 

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 στ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1στ. Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"-1. Στην αξιολόγηση κινδύνου που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 
89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης ενσωματώνει 
αξιολόγηση των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, άνδρες 
και γυναίκες, ως προς την 
αναπαραγωγή."
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια 
κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που 
απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία. Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί 
να εκτεθούν, πριν από τη γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν 
μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο. Οι 
παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι όλες οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την 
ασφάλεια περιλαμβάνουν ειδικά άρθρα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους 
εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους. 

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ζ. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, στην συγκεκριμένη 
επιχείρηση ή/και εγκατάσταση, οι 
εργαζόμενες γυναίκες κατά την έννοια 
του άρθρου 2 και οι εργαζόμενες γυναίκες 
που ενδέχεται να βρεθούν σε μία από τις 
καταστάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 ή/και οι εκπρόσωποί τους, 
καθώς και οι οικείοι κοινωνικοί εταίροι 
ενημερώνονται σχετικά με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθώς και 
σχετικά με κάθε μέτρο που αφορά την 
ασφάλεια και την υγεία κατά την 
εργασία."

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια 
κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που 
απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία. Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί 
να εκτεθούν, πριν από τη γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν 
μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο. Οι 
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παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι όλες οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την 
ασφάλεια περιλαμβάνουν ειδικά άρθρα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους 
εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους. 

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 η (νέα)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1η. Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2α. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι 
ή/και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να 
παρακολουθούν την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας ή να παρεμβαίνουν 
κατά την εφαρμογή της, ιδίως όσον 
αφορά τα μέτρα που αποφασίζονται από 
τον εργοδότη και τα οποία αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, με την επιφύλαξη της 
ευθύνης του εργοδότη για την έγκριση 
των εν λόγω μέτρων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια 
κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που 
απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία. Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί 
να εκτεθούν, πριν από τη γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν 
μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο. Οι 
παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι όλες οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την 
ασφάλεια περιλαμβάνουν ειδικά άρθρα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους 
εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους. 

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 θ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1θ. Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

"2β. Η διαβούλευση με τους 
εργαζομένους και η συμμετοχή των 
εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων 
τους σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 11 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ."

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια 
κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που 
απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία. Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί 
να εκτεθούν, πριν από τη γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν 
μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο. Οι 
παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι όλες οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την 
ασφάλεια περιλαμβάνουν ειδικά άρθρα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους 
εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους. 

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ι (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ι. Στο άρθρο 6 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"2α. Επιπροσθέτως δεν απαιτείται από 
τις εγκύους να εκτελούν καθήκοντα όπως 
μεταφορά και άρση βαρέων αντικειμένων 
ή καθήκοντα που είναι επικίνδυνα ή 
εξαντλητικά ή επιβλαβή για την υγεία."
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Αιτιολόγηση

Οι έγκυοι πρέπει να απαλλάσσονται όχι μόνον από δραστηριότητες που τις εκθέτουν σε 
υψηλούς κινδύνους αλλά και από καθήκοντα που συνεπάγονται μεγάλη σωματική προσπάθεια ή 
είναι επιβλαβή.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο -1 ια (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ια. Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 το 
στοιχείο α αντικαθίσταται από το εξής
κείμενο:

"α) μετακίνησης σε συμβατό ωράριο 
εργασίας ημέρας· ή"

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ιβ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ιβ. Στο άρθρο 7 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

"2α. Οι εργαζόμενες που επιθυμούν να 
εξαιρεθούν από τη νυκτερινή εργασία, 
σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζουν τα κράτη μέλη, ενημερώνουν 
τον εργοδότη τους και στην περίπτωση 
που εμφαίνεται στην παράγραφο 2
στοιχείο β) υποβάλλουν ιατρικό 
πιστοποιητικό στον εργοδότη."
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ιγ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ιγ. Στο άρθρο 7 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

"2β. Όσον αφορά μονογονικές οικογένειες 
και γονείς με παιδιά με βαριά αναπηρία, η 
περίοδος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να παρατείνεται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη."

Τροπολογία27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ιδ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ιδ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 7α
Υπερωρίες
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται ούτως ώστε να μην 
υποχρεούνται οι έγκυες, οι λεχώνες και οι 
γαλουχούσες εργαζόμενες κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και εξάμηνης 
περιόδου μετά τον τοκετό να εκτελούν 
υπερωρίες και να εργάζονται τις 
Κυριακές και τις εορτές."

Τροπολογία 28
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 18 
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό. 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 18 
συναπτών εβδομάδων.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα 
της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό.

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα 
της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό. Η περίοδος των έξι εβδομάδων 
υποχρεωτικής άδειας μητρότητας ισχύει 
για όλες τις εργαζόμενες ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των ημερών εργασίας πριν 
από τον τοκετό. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να παρατείνουν το υποχρεωτικό τμήμα 
της άδειας μητρότητας στη βάση της 
παρούσας οδηγίας σε οκτώ εβδομάδες 
κατ' ανώτατο όριο μετά τον τοκετό και 
τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες τον τοκετό 
νεογνών με αναπηρία.
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η εργαζόμενη πρέπει να δηλώσει την 
περίοδο που έχει επιλέξει για την άδεια 
μητρότητας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν 
από την ημερομηνία έναρξής της.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 25 της εισηγήτριας αναφέρει ότι οι έγκυες εργαζόμενες δεν πρέπει να 
εξαναγκάζονται να εργάζονται υπερωριακά κατά τους 3 μήνες που προηγούνται του τοκετού. 
Εάν η εργαζόμενη δηλώνει την περίοδο που έχει επιλέξει για την άδεια μητρότητας περίπου 
εκείνη τη στιγμή είναι ευκολότερο για τον εργοδότη της να προβεί σε ρυθμίσεις για την 
αναπλήρωσή της.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε περίπτωση πολλαπλού τοκετού η 
περίοδος άδειας μητρότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
αυξάνεται κατά τέσσερις εβδομάδες για 
κάθε βρέφος.

Αιτιολόγηση

Το συνολικό χρονικό διάστημα κανονικής άδειας εκφράζεται επίσης σε εβδομάδες.

Τροπολογία 32
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας 
νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες 
και πολλαπλού τοκετού χορηγείται 
πρόσθετη άδεια. Η διάρκεια της πρόσθετης 
άδειας πρέπει να είναι αναλογική και να 
εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες μητέρας και 
τέκνου/τέκνων.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας 
νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες, 
μητέρας με αναπηρίες και πολλαπλού 
τοκετού χορηγείται πρόσθετη άδεια με 
πλήρεις αποδοχές. Η διάρκεια της 
πρόσθετης άδειας πρέπει να είναι 
αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές 
ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων. Η
συνολική περίοδος της άδειας
μητρότητας θα πρέπει να εκτείνεται κατά
οκτώ τουλάχιστον εβδομάδες μετά τη
γέννηση σε περίπτωση γέννησης 
ανάπηρου παιδιού και τα κράτη μέλη 
πρέπει επίσης να διασφαλίζουν πρόσθετη 
περίοδο αδείας έξι εβδομάδων στις 
περιπτώσεις γέννησης νεκρού.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στην περίπτωση των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων. 

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την αναγνώριση της 
μεταγεννητικής κατάθλιψης ως μιας 
σοβαρής ασθένειας και υποστηρίζουν τη 
διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης που 
έχουν ως στόχο την διάδοση ορθών 
πληροφοριών σε σχέση με την ασθένεια 
αυτή και την αντιμετώπιση των 
προκαταλήψεων και του ενδεχόμενου 
στιγματισμού που εξακολουθεί ενίοτε να 
επιφέρει.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να συνειδητοποιηθεί στα κράτη μέλη η ανάγκη επίσημης 
αναγνώρισης της μεταγεννητικής κατάθλιψης ως ασθένειας, η οποία αφορά το 10-15% των 
γυναικών και έχει σημαντικές συνέπειες στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή τους.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας και της υγείας των εγκύων 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
εργονομικών χώρων, του χρόνου 
εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της 
νυκτερινής εργασίας και της αλλαγής 
εργασίας) και της έντασης της εργασίας, 
καθώς και της αυξημένης προστασίας 
έναντι ειδικών μολυσματικών 
παραγόντων και της ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας. 

Αιτιολόγηση

Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εγκύων στην εργασία θα πρέπει να αποτελεί 
κύριο μέλημα της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που απολυθεί εργαζόμενη 
γυναίκα, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
προβλέπεται στο σημείο 1, ο εργοδότης 
πρέπει να δικαιολογήσει δεόντως την 
απόλυση γραπτώς. Εάν η απόλυση 
πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από το 
τέλος της άδειας μητρότητας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, ο 
εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει 
δεόντως την απόλυση γραπτώς, εάν το 
ζητήσει η ενδιαφερομένη.

2. Σε περίπτωση που απολυθεί εργαζόμενη 
γυναίκα, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
προβλέπεται στο σημείο 1 ή εντός έξι 
μηνών από το τέλος της άδειας 
μητρότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
8 παράγραφος 1, ο εργοδότης πρέπει να 
δικαιολογήσει δεόντως την απόλυση 
γραπτώς. Τούτο δεν θίγει τις ουσιαστικές
προϋποθέσεις απόλυσης σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο. 

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 5, 6 και 7, τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τη σύμβαση εργασίας, 
περιλαμβανομένης της διατήρησης 
αμοιβής ή/και του ευεργετήματος 
ισοδυνάμου επιδόματος των εργαζομένων 
γυναικών κατά την έννοια του άρθρου 2, 
πρέπει να εξασφαλίζονται σύμφωνα με τις 
εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές·

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να αποζημιώνονται με πλήρη αμοιβή, ώστε να μην 
πλήττονται οικονομικά επειδή είναι μητέρες.
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Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. οι εργαζόμενες, κατά την έννοια του 
άρθρου 2, που αποκλείονται από την 
εργασία τους από τον εργοδότη που δεν 
τις θεωρεί κατάλληλες για εργασία χωρίς 
να έχουν προσκομιστεί ιατρικά στοιχεία 
από την εργαζομένη, λαμβάνουν αμοιβή 
ίση με τον πλήρη μισθό τους έως την 
έναρξη της άδειας μητρότητας κατά την 
έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2.

1α. η εργαζόμενη, κατά την έννοια του 
άρθρου 2, που αποκλείεται από την 
εργασία της από τον εργοδότη που δεν την
θεωρεί κατάλληλη για εργασία χωρίς να 
έχουν προσκομιστεί ιατρικά στοιχεία από 
την εργαζομένη, πρέπει με δική της
πρωτοβουλία να συμβουλεύεται γιατρό. 
Εάν ο γιατρός αυτός πιστοποιεί τη μη 
καταλληλότητα της γυναίκας για εργασία, 
είτε πρέπει να εξακολουθήσει να 
απασχολείται κανονικά από τον εργοδότη 
είτε λαμβάνει αμοιβή ίση με τον πλήρη 
μισθό της έως την έναρξη της άδειας 
μητρότητας κατά την έννοια του άρθρου 8 
παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Με την επίσκεψη του γιατρού της ελεύθερης επιλογής της γυναίκας διαπιστώνεται αν είναι 
πραγματικά ή όχι ασθενής. Μόνο με σαφή στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα. 

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 αα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Στο άρθρο 11 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1 αα:
"1αα. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εγκρίνουν προληπτικά μέτρα και μέτρα 
παρακολούθησης για την προστασία και 
την ασφάλεια των εγκύων εργαζομένων 
και των λεχώνων στο χώρο εργασίας."
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Αιτιολόγηση

Το άγχος κατά την εργασία μπορεί να έχει αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες για τις εγκύους και 
τις μητέρες νεογνών, αλλά και συνέπειες για τα έμβρυα και τα νεογνά. Χρειαζόμαστε μέτρα 
παρακολούθησης από την άποψη της ευελιξίας με ασφάλεια στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το δικαίωμα των εργαζομένων, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν 
στις θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες 
θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν 
είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές και να 
επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις 
συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα 
επωφελούνταν κατά την απουσία τους·

(γ) το δικαίωμα των εργαζομένων, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν 
στις θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες 
θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν 
είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές και να 
επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις 
συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα 
επωφελούνταν κατά την απουσία τους· σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις αναδιάρθρωσης 
ή ριζικής αναδιοργάνωσης της 
παραγωγικής διαδικασίας, εξασφαλίζεται 
στην εργαζόμενη η ευκαιρία να συζητήσει 
με τον εργοδότη τις επιπτώσεις αυτών 
των αλλαγών στην επαγγελματική της 
κατάσταση και πρέπει πάντα να δίνεται η 
ευκαιρία στο όργανο που εκπροσωπεί τα 
συμφέροντα των εργαζομένων, καθώς και 
στον εργοδότη, να συμβουλεύουν την 
ενδιαφερόμενη εργαζομένη για τις 
συνέπειες αυτών των αλλαγών.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 — παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(γα) τη διατήρηση για τις εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 ευκαιριών 
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επαγγελματικής εξέλιξης μέσω της 
εκπαίδευσης παράλληλα με τη 
συνεχιζόμενη επαγγελματική και 
συμπληρωματική κατάρτιση ενόψει της 
παγίωσης των προοπτικών 
σταδιοδρομίας τους·"

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο γυναίκες που έγιναν μητέρες, λόγω 
του γεγονότος αυτού, να είναι θύματα υποβιβασμού ως προς τις προοπτικές σταδιοδρομία τους. 
Ο εργοδότης, σε διάλογο με την εργαζόμενη, οφείλει να αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενες διατηρούν τις προοπτικές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) η λήψη άδειας μητρότητας δεν 
πρέπει να επηρεάζει τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα των εργαζόμενων, η
περίοδος άδειας μητρότητας πρέπει να 
υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος για 
τους σκοπούς της συνταξιοδότησης και 
οι εργαζόμενες δεν πρέπει να υφίστανται 
μείωση των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων τους εξαιτίας της άδειας 
μητρότητας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι επιδοτήσεις που παρέχονται στις εργαζόμενες κατά τη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας, να μην έχουν αρνητικές συνέπειες ως προς τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να προλάβουν αυτό το ενδεχόμενο και να αντισταθμίσουν την πιθανή 
απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 
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Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 
στοιχείο β) θεωρείται κατάλληλο εφόσον 
εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με τον 
τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο 
μηνιαίου μισθού, με την επιφύλαξη τυχόν 
ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την 
εθνική νομοθεσία. Αυτό το ανώτατο όριο 
δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 
επίδομα που λαμβάνει η εργαζόμενη κατά 
την έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση 
διακοπής της δραστηριότητας για λόγους 
που συνδέονται με την υγεία της 
εργαζομένης. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζεται ο μέσος όρος του μηνιαίου 
μισθού.

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 
στοιχείο β) είναι κατάλληλο εφόσον 
εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με τον 
τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο 
μηνιαίου μισθού. Οι εργαζόμενες σε άδεια 
μητρότητας λαμβάνουν πλήρη μισθό και 
το επίδομα είναι το 100% του τελευταίου 
μηνιαίου μισθού ή του μέσου μηνιαίου 
μισθού. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζεται ο μέσος όρος του μηνιαίου 
μισθού.

Αιτιολόγηση

Η καταβολή του μισθού στο ακέραιο στις γυναίκες συνιστά εγγύηση ότι οι γυναίκες δεν θα 
ζημιώνονται οικονομικά εξαιτίας της απόφασής τους να αποκτήσουν παιδιά. Πολλά κράτη μέλη 
προβλέπουν ήδη καταβολή μεταξύ 80% και 100% του μέσου όρου των αποδοχών κατά τη 
διάρκεια της άδειας μητρότητας. Πέραν αυτού οι έγκυοι εργαζόμενες δεν πρέπει να τιμωρούνται 
οικονομικά για την απόφασή τους να αποκτήσουν παιδί.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
3α:
"(3α)Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα των εργαζομένων σε άδεια 
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μητρότητας να λαμβάνουν αυτομάτως 
κάθε μισθολογική αύξηση, κατά 
περίπτωση, χωρίς να πρέπει να 
διακόψουν προσωρινά την άδεια 
μητρότητας προκειμένου να 
επωφεληθούν της μισθολογικής 
αυξήσεως."

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αύξησης μισθού για τη θέση εργαζομένων σε άδεια μητρότητας, αυτή 
εφαρμόζεται αυτομάτως και σε αυτές, έτσι, δεν είναι υποχρεωμένες να διακόψουν την άδεια 
μητρότητας για να λάβουν τον υψηλότερο μισθό και εν συνεχεία να συνεχίσουν την άδειά τους. 
Περιορίζεται επίσης και απλουστεύεται η διοικητική επιβάρυνση του εργοδότη επί του θέματος 
αυτού.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
12α: διαγράφεται

Άρθρο 12α
Βάρος απόδειξης

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό 
τους σύστημα, για να εξασφαλίζουν ότι, 
όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει 
παραβιαστεί δικαίωμα που του 
αναγνωρίζεται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά 
περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η 
παραβίαση, εναπόκειται στον εναγόμενο 
να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση 
της οδηγίας.
2. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν ευνοϊκότερους 
για τους ενάγοντες κανόνες σχετικά με 
την απόδειξη.
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3. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις 
ποινικές διαδικασίες.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εφαρμόζουν την παράγραφο 1 σε 
διαδικασίες στις οποίες το δικαστήριο ή 
άλλη αρμόδια αρχή διερευνά τα 
πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν επίσης 
για νομικές προσφυγές που έχουν κινηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία παραβιάζει την αρχή του τεκμήριου αθωότητας και θα διαταράξει την 
ισορροπία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Εκείνου που διατυπώνουν την κατηγορία πρέπει 
να είναι υποχρεωμένοι να την αποδείξουν. Δεν είναι δυνατόν να ζητείται από το άλλο μέρος, 
όταν δηλώνει ότι δεν "συμβαίνει τίποτα" να προσκομίζει αποδείξεις ότι δεν συμβαίνει τίποτα.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ενώσεις, οργανώσεις ή άλλοι νόμιμοι 
φορείς που έχουν, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας, νόμιμο συμφέρον στην 
εξασφάλιση της εφαρμογής των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας, 
μπορούν να συμμετέχουν, είτε εκ μέρους 
είτε για την υποστήριξη της ενάγουσας, 
με την έγκρισή της, σε κάθε δικαστική 
και/ή διοικητική διαδικασία για την 
επιβολή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία. 

Αιτιολόγηση

Εάν η ανωτέρω τροπολογία εγκριθεί, θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα η παράγραφος 5, 
ώστε να διατυπωθεί ως εξής: Οι παράγραφοι 1 έως 4α ισχύουν επίσης για νομικές προσφυγές 
που έχουν κινηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12.
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
 Άρθρο 12 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην έννομη τάξη 
τους τα αναγκαία μέτρα για την προστασία 
των προσώπων από τυχόν δυσμενή 
μεταχείριση ή δυσμενή συνέπεια που 
υφίσταται λόγω καταγγελίας ή διαδικασίας 
τις οποίες έχουν κινήσει με σκοπό να 
εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τα 
δικαιώματα που παρέχει η παρούσα 
οδηγία.

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην έννομη τάξη 
τους τα αναγκαία μέτρα για την προστασία 
των προσώπων ή/και μαρτύρων από τυχόν 
δυσμενή μεταχείριση ή δυσμενή συνέπεια 
που υφίσταται λόγω καταγγελίας ή 
διαδικασίας τις οποίες έχουν κινήσει με 
σκοπό να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με 
τα δικαιώματα που παρέχει η παρούσα 
οδηγία.

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της προστασίας έναντι αντιποίνων και στους μάρτυρες δύναται να διασφαλίσει την 
απρόσκοπτη και έγκυρη συμμετοχή τους στην εκδίκαση της καταγγελίας, δίχως το φόβο τυχόν 
δυσμενούς μεταχείρισης. 

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης 
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 
κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι 
κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την 
καταβολή αποζημίωσης, η οποία δεν 
δύναται να περιορίζεται από τον 
καθορισμό προηγούμενου ανώτατου 
ορίου, και πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης 
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 
κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι 
κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την 
καταβολή αποζημίωσης και πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές και αναλογικές.
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Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση εκ μέρους της ΕΕ του περιορισμού των δικαιωμάτων για καταβολή 
αποζημίωσης περιορίζει δυσανάλογα τα περιθώρια ελιγμών των κρατών μελών και τα 
υποχρεώνει να υιοθετούν λεπτομερείς διατάξεις που δεν συμφωνούν με τα δικαστικά τους 
νομοθετικά μέτρα.
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