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Ændringsforslag 48
Marije Cornelissen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Direktivets titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af 
Rådets direktiv 92/85/EØF om 
iværksættelse af foranstaltninger til 
forbedring af sikkerheden og sundheden 
under arbejdet for arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af 
Rådets direktiv 92/85/EØF om 
iværksættelse af foranstaltninger til 
forbedring af sikkerheden og sundheden 
under arbejdet for arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, og foranstaltninger med henblik 
på at hjælpe arbejdstagere med at forene 
deres arbejdsmæssig og familiemæssige 
rettigheder og pligter

Or. en

Begrundelse

Det kombinerede retsgrundlag, som omfatter EF-traktatens artikel 141, stk. 3, gør det muligt 
at udvide direktivets anvendelsesområde. Denne globale tilgang gør det muligt at sende et 
stærkere signal til virksomhederne om, at den menneskelige forplantning vedrører mænd 
såvel som kvinder.

Ændringsforslag 49
Pascale Gruny

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 
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. januar. 2009, og et 
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forslag til direktiv er i øjeblikket under 
behandling.
1 EFT L 145 af 19.6.1996, s. 4.

Or. fr

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 50
Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Bestemmelserne om barselsorlov i 
dette direktiv fastlægges for at tage 
hensyn til. at yderligere orlovsperioder, 
der ikke er nødvendige af hensyn til 
sundhedsbeskyttelse, betydeligt ville 
forringe kvindernes stilling på 
arbejdsmarkedet.

Or. de

Ændringsforslag 51
Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Bestemmelserne om barselsorlov i 
dette direktiv fastlægges for at tage 
hensyn til, at foreneligheden af familie og 
arbejde på europæisk plan allerede er 
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tilstrækkeligt reguleret i direktivet om 
forældreorlov, som er baseret på en 
overenskomst mellem arbejdsmarkedets 
parter. Der gælder i mange medlemsstater 
forbilledlige regler, der gør det muligt at 
forene familie- og arbejdsliv gennem en 
kombination af barselsorlov, 
forældreorlov, betalt forældreorlov eller 
andre modeller.

Or. de

Ændringsforslag 52
Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Bestemmelserne om barselsorlov i 
dette direktiv fastlægges for at tage 
hensyn til, at længere 
barselsorlovsperioder ikke udgøre nogen 
effektiv tilskyndelse for kvinderne til at 
vende tilbage til arbejdet; det vil derimod 
en forbedring af 
børnepasningsfaciliteterne, f.eks. for børn 
på under tre år.

Or. de

Ændringsforslag 53
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Barselsorlov i henhold til dette 
direktiv bør ikke være i modstrid med 
medlemsstaternes egne bestemmelser om 
forældreorlov, og den har under ingen 
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omstændigheder til formål at omgå disse 
ordninger. Bestemmelser om barselsorlov 
og de modeller for forældreorlov, der 
findes i medlemsstaterne, er indbyrdes 
kompatible og kan sammenregnes. De 
supplerer hinanden og kan netop i 
kombination gøre det lettere at forene 
arbejds- og familieliv.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag lader i vid udstrækning foreneligheden af barselsorlov og 
forældreorlov stå åbent.  Det er nødvendigt, at de foranstaltninger, man forsøger at træffe, er 
forenelige med de eksisterende modeller for barselsorlov og forældreorlov (f.eks. hvad angår 
beregning) i de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 54
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 18 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks 
uger efter fødslen.

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 18 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks 
uger efter fødslen og mindst fire uger før 
fødslen.

Or. el

Begrundelse

Det er yderst vigtigt at fastlægge en minimumsorlov inden fødslen, eftersom den gravide 
arbejdstager i visse tilfælde vil kunne blive presset til at arbejde hele perioden op til fødslen, 
hvorved hun sætter både sin egen og barnets sundhed på spil.
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Ændringsforslag 55
Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Arbejdstagere, som er gravide, som 
lige har født, eller som ammer, skal 
beskyttes imod sundhedsrisici, der er 
forbundet med lange og usædvanlige 
arbejdstider. Især bør de ikke være 
forpligtede til at tage overarbejde, 
natarbejde eller arbejde på søn- og 
helligdage.

Or. de

Begrundelse

Lange og ualmindelige arbejdstider udgør klart risikofaktorer for arbejdstagernes sundhed 
og sikkerhed (se f.eks. undersøgelsen fra EUROFOUND, Extended and unusual working 
hours in European companies, Dublin, 2007; se også RELATIONSHIPS FOUNDATION, 
Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). Arbejdstagere, der er gravide, lige 
har født eller som ammer, bør heller ikke være forpligtede til at påtage sig sådanne risici. Da 
børnepasningsfaciliteter er lukkede om søndagen og på helligdage, er det desuden afgørende 
for mødre at have fri på disse dage for at kunne forene arbejds- og familieliv.

Ændringsforslag 56
Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) At skulle sørge for børn med 
handicap udgør for arbejdende mødre en 
særlig udfordring, der bør anerkendes af 
samfundet. Den øgede sårbarhed af 
arbejdende mødre til handicappede børn 
kræver også, at der fastlægges en 
yderligere barselsorlov, hvis 
minimumsvarighed bør fastlægges i 
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direktivet.

Or. de

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 57
Rovana Plumb

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 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.

Or. en

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.
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Ændringsforslag 58
Pascale Gruny

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Fødselsraterne varierer fra den ene 
medlemsstat til den anden. Der bør derfor 
indhentes idéer til bedste praksis fra de 
medlemsstater, der har høje fødselsrater, 
men samtidig sikrer, at kvinderne kan 
forblive på arbejdsmarkedet.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom nogle medlemsstater stadig har høje fødselsrater og høje beskæftigelsesrater, bør 
deres modeller analyseres og fungere som inspiration for opretholdelse af en balance mellem 
disse to rater og holde kvinderne på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag 59
Marije Cornelissen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Nærværende direktiv tilsidesætter 
ikke bestemmelserne i Europa-Parlaments 
og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. 
september 2008 om ændring af Rådets 
direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af mænd og 
kvinder for så vidt angår adgang til 
beskæftigelse, erhvervsuddannelse, 
forfremmelse samt arbejdsvilkår som 
omarbejdet i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 
om gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv.

(14) Sårbarheden hos arbejdstagere, som 
er gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 24 
sammenhængende uger fordelt før 
og/eller efter fødslen og en obligatorisk 
barselsorlov på mindst seks uger efter 
fødslen.
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Or. en

Begrundelse

På nuværende tidspunkt varierer barselsorlovens længde fra 8 uger til 45 uger i de 27 
medlemsstater, hvoraf nogle er betalt og andre uden løn. I nogle lande skal der anmodes om 
yderligere orlov for at fortsætte amningen ud over den betalte barselsorlovsperiode. En 
udvidelse af barselsorloven fra de nuværende 14 uger til 24 uger vil gøre det muligt for 
kvinder, der netop har født, at amme, hvis de vælger dette, i en uafbrudt periode på seks 
måneder, uden at de er nødt til at jonglere med andre muligheder, f.eks. at fremskaffe 
lægeerklæringer.

Ændringsforslag 60
Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Ofre for forskelsbehandling skal 
have adgang til passende retsbeskyttelse.
Medlemsstaterne sikrer svarende til den 
særlige karakter af deres retssystemer, at 
gravide kvinder har effektiv mulighed for 
at gøre deres rettigheder gældende.

Or. de

Ændringsforslag 61
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Medlemsstaterne bør tilskynde til og 
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 
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og forståelse, hvad angår effektiv 
anvendelse af direktivet samt de 
eventuelle problemer, der kan opstå, med 
henblik på at bekæmpe 
forskelsbehandling.

Or. el

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 62
Licia Ronzulli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. it

Begrundelse

Det nye stykke sigter mod at understrege, at det er yderst vigtigt, at de kvindelige 
arbejdstagere kan varetage deres væsentlige rolle som mødre.
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Ændringsforslag 63
Licia Ronzulli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1b. I artikel 1 tilføjes følgende stk. 3b:
"3b. Nærværende direktiv beskytter 
arbejdstagere, som er gravide, som 
ammer, eller som lige har født, og som er 
mødre til børn, der er født uden for 
ægteskab, adoptivbørn og plejebørn."

Or. it

Begrundelse

Det nye stykke sigter mod at øge beskyttelsen af arbejdstagere med børn, der er født uden for 
ægteskab, adoptivbørn og plejebørn. 

Ændringsforslag 64
Pascale Gruny

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -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"

Or. fr
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Begrundelse

Rammedirektivet om sundhed og sikkerhed udelukker husligt ansatte. De bør imidlertid 
udtrykkeligt være omfattet af lovgivningen om beskyttelsen af gravide, barselskvinder og 
ammende.

Ændringsforslag 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Artikel 2, litra b), ændres således:
b) arbejdstager, som lige har født: enhver 
arbejdstager, som lige har født, herunder 
også den modtagende kvinde, hvis der er 
tale om surrogatmoderskab

Or. el

Begrundelse

For at gøre det lettere at etablere et varigt bånd mellem mor og barn, er det vigtigt, at den 
modtagende kvinde opholder sig i nærheden af rugemoderen i barselsperioden. 

Ændringsforslag 66
Pascale Gruny

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, som lige har født 
som defineret efter national lovgivning 
og/eller praksis, herunder hushjælp, og 
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som underretter arbejdsgiveren om sin 
tilstand i overensstemmelse med denne 
lovgivning og/eller praksis"

Or. fr

Begrundelse

Rammedirektivet om sundhed og sikkerhed udelukker husassistenter. De bør imidlertid 
udtrykkeligt være omfattet af lovgivningen om beskyttelsen af gravide, barselskvinder og 
ammende.

Ændringsforslag 67
Pascale Gruny

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."

Or. fr

Begrundelse

Rammedirektivet om sundhed og sikkerhed udelukker husassistenter. De bør imidlertid 
udtrykkeligt være omfattet af lovgivningen om beskyttelsen af gravide, barselskvinder og 
ammende.

.
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Ændringsforslag 68
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

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 69
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b. 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.

Or. en
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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 70
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c. Artikel 4, stk. 1, affattes således:
1. For alle arbejdsopgaver, som kan 
indebære en specifik risiko for, at 
arbejdstagere udsættes for de agenser, 
arbejdsprocesser eller arbejdsforhold, 
som er opført på en ikke-udtømmende 
liste i bilag I, skal arbejdsgiveren eller de 
beskyttelses- og forebyggelsestjenester, 
som er omhandlet i artikel 7 i direktiv 
89/391/EØF, vurdere arten, omfanget og 
varigheden af den belastning, 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 og 
arbejdstagere, der kan tænkes at befinde sig 
i en af denne artikel beskrevne situationer,
udsættes for i den pågældende 
virksomhed og/eller institution, således at 
man kan:

- foretage en bedømmelse af alle risici for 
sikkerheden og sundheden samt alle 
virkninger for de i artikel 2 definerede 
arbejdstagere og arbejdstagere, der kan 
tænkes at befinde sig i en af de i denne 
artikel beskrevne situationer, under 
graviditet eller amning
- afgøre, hvilke foranstaltninger der skal 
træffes.
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Or. en

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 71
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1d. 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.

Or. en

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 
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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 72
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1e. I artikel 4 tilføjes følgende stykke:
2a. Der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdstagerne og/eller deres 
repræsentanter i den pågældende 
virksomhed eller det pågældende 
foretagende 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.

Or. en

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.
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Ændringsforslag 73
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1f. 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, 
artikel 11."

Or. en

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 74
Licia Ronzulli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c. I artikel 6 tilføjes følgende nr.:
"2a. Gravide arbejdstagere må ikke 
udføre arbejde, der indebære flytning 
eller løft af tunge objekter, eller farligt, 
anstrengende eller sundhedsfarligt 
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arbejde."

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 75
Rovana Plumb

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 g (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1g. Overskriften til artikel 7 ændres som 
følger:
"Natarbejde"

Or. en

Ændringsforslag 76
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1h. Artikel 7, stk. 1, affattes således:

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, 
at en arbejdstager som defineret i artikel 
2 ikke skal udføre natarbejde:

a) i løbet af de sidste ti uger før fødslen
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b) i den resterende del af graviditeten, 
hvis dette er påkrævet af hensyn til 
moderens eller fostrets sundhed
c) i løbet af hele den periode, hvor der 
ammes.

Or. en

Ændringsforslag 77
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) overgang til en passende arbejdstid i 
dagtimerne,

Or. en

Ændringsforslag 78
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1j. I artikel 7 indsættes følgende 
nummer:

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).
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Or. en

Ændringsforslag 79
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1k. 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.

Or. en

Ændringsforslag 80
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1l. I artikel 7 tilføjes følgende stykke:

2c. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
fædre til børn under 12 måneder ikke skal 
udføre natarbejde.

Or. en
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Ændringsforslag 81
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Følgende artikel indsættes:
"Artikel 7a
Overarbejde

1. Arbejdstagere, som er gravide, eller 
kvindelige arbejdstagere, som har et barn 
på under 12 måneder, kan ikke pålægges 
at udføre overarbejde.
2. Arbejdstagere, som ammer, kan ikke 
pålægges at udføre overarbejde under 
ammeperioden, hvis hensynet til 
arbejdstagerens eller barnets sundhed 
nødvendiggør dette."

Or. en

Ændringsforslag82
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. 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-
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og helligdage under graviditeten og i en 
periode på seks måneder efter fødslen.

Or. de

Ændringsforslag 83
Thomas Mann, Martin Kastler

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 
mindst 14 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

Or. de

Begrundelse

Der er lige så lidt belæg for, at den hidtil gældende barselsorlov skulle have givet 
utilstrækkelig sundhedsbeskyttelse, som for den påstand, at en barselsorlov på 18 uger eller 
mere skulle være nødvendig for en optimal sundhedsbeskyttelse. Set på baggrund af 
sundhedsbeskyttelsesaspektet, der udgør retsgrundlaget for det gældende direktiv, er en 
forlængelse ikke nødvendig ud fra medicinske hensyn. Foreneligheden af familie og arbejde 
er allerede sikret tilstrækkeligt ved bestemmelserne i direktivet om forældreorlov, der er 
baseret på en overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter. 

Ændringsforslag 84
Marije Cornelissen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1
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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 
mindst 24 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

Or. en

Begrundelse

På nuværende tidspunkt varierer barselsorlovens længde fra 8 uger til 45 uger i de 27 
medlemsstater, hvoraf nogle er betalt og andre uden løn. I nogle lande skal der anmodes om 
yderligere orlov for at fortsætte amningen ud over den betalte barselsorlovsperiode. En 
udvidelse af barselsorloven fra de nuværende 14 uger til 24 uger vil gøre det muligt for 
kvinder, der netop har født, at amme, hvis de vælger dette, i en uafbrudt periode på seks 
måneder, uden at de er nødt til at jonglere med andre muligheder, f.eks. at fremskaffe 
lægeerklæringer.

Ændringsforslag 85
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med hensyn til de sidste fire uger af 
den i stk. 1 nævnte periode kan en 
ordning for familierelateret orlov på 
nationalt plan betragtes som barselsorlov i 
forbindelse med anvendelsen af dette 
direktiv på den betingelse, at den giver en 
generel beskyttelse af arbejdstagere i 
henhold til artikel 2 i dette direktiv, som 
svarer til det i dette direktiv fastsatte 
niveau. I dette tilfælde skal den samlede 
orlovsperiode være længere end den 
forældreorlov, der er fastsat i direktiv 
96/34/EF.
Den ydelse, der udbetales i de sidste fire 
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uger af orloven, må ikke være lavere end 
den i artikel 11, stk. 3 omhandlede ydelse, 
eller kan i stedet udgøre gennemsnittet af 
ydelse under de 18 ugers barselsorlov, 
hvilket svarer til mindst to tredjedele af 
den seneste månedsløn eller af en 
gennemsnitlig månedsløn i 
overensstemmelse med national ret, 
eventuelt inden for et loft fastsat i henhold 
til den nationale lovgivning.
Medlemsstaterne kan fastlægge de 
perioder, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

Or. en

Ændringsforslag 86
Martin Kastler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvad angår de sidste 4 uger i den 
periode, der er fastlagt i stk. 1, kan et 
nationalt krav på familieorlov betragtes 
som barselsorlov i henhold til dette 
direktiv, hvis de nationale regler 
garanterer de kvindelige arbejdstagere et 
beskyttelsesniveau i henhold til artikel 2, 
som svarer til det der er garanteret i dette 
direktiv. I så fald skal den samlede 
periode, hvor man har krav på fritagelse 
fra arbejdet, overskride den periode, der 
er fastlagt i direktiv 96/34/EF. Lønnen i 
de sidste fire uger af barselsorloven må 
ikke være lavere end den sociale ydelse 
under artikel 11, stk. 3. Alternativt kan 
den svare til den gennemsnitlige 
godtgørelse i de 18 ugers barselsorlov, 
som svarer til mindst 67 % af den sidste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn efter den nationale lovgivning, 
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idet den nationale lovgivning kan 
fastsætte en maksimumsgrænse.
Medlemsstaterne må fastlægge de 
perioder, hvorefter de gennemsnitlige 
månedslønninger beregnes.

Or. de

Begrundelse

Hvis medlemsstater med kortere barselsorlov end den, der er fastsat i Kommissionens forslag, 
har ordninger med forældretilskud, som gør det muligt for mødre at gå på forældreorlov 
under gode finansielle betingelser, bør disse medlemsstater ikke bebyrdes yderligere med en 
forpligtelse til at udvide barselsorloven men tilskyndes til at finde yderligere innovative 
ordninger for barselsorlov. Dette giver medlemsstaterne mere spillerum til at udmåle orlov 
og er således i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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.
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.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger før fødslen og mindst 
seks uger efter fødslen. Denne orlov bør 
også gives i tilfælde af, at barnet er 
dødfødt, eller bør ikke afbrydes i tilfælde 
af, at det nyfødte barn dør under orloven, 
såfremt arbejdstageren forelægger en 
bekræftelse fra fødselslægen på, at en 
fødsel har fundet sted. 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.

Or. el
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Begrundelse

Medicinsk hævdes det, at de sidste uger inden fødslen er af afgørende betydning for fostrets 
udvikling, og at det samtidig objektivt set er vanskeligt for den gravide kvinde at arbejde.  Det 
er desuden indlysende, at kvinden efter en dødfødsel, eller hvis hendes nyfødte barn dør kort 
efter fødslen, har brug for en periode til at rekreere sig fysisk og psykisk.

Ændringsforslag 88
Martin Kastler

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.
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.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en barselsorlov på seks uger før og 
otte uger efter fødslen.

Or. de

Begrundelse

Fastlæggelse af orloven sikrer på den ene side, at mor og barn beskyttes i den tid, hvor det er 
mest nødvendigt, og giver på den anden side arbejdsgiverne bedre muligheder for 
planlægning end en ordning, der overlader det til kvinden at bestemme barselsorloven.

Ændringsforslag 89
Thomas Mann

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

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

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst to uger, der i henhold til national 
lovgivning og/eller praksis fordeles på 
tiden før og/eller efter fødslen.
Medlemsstaterne kan begrænse den del af 
barselsorloven, der tages før fødslen.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde den nuværende bestemmelse i direktiv 92/85/EØF, ifølge 
hvilken der skal tages to ugers obligatorisk barselsorlov før og/eller efter fødslen, og hvor det 
overlades til medlemsstaterne at fordele resten af orlovsperioden. Dette stemmer overens med 
flertallet af medlemsstaternes indstilling, da de nationale ordninger - af forståelige årsager 
og set på baggrund af de enkelte nationale systemer, der som helhed balancerer - er yderst 
forskellige, og en fællesskabsordning derfor ikke er nødvendig.

Ændringsforslag 90
Konstantinos Poupakis

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.
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.

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

Or. el
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Begrundelse

Det er overordentlig vigtigt, at der er en obligatorisk orlovsperiode inden fødslen, da ingen 
kvindelig arbejdstager så vil kunne tvinges til at arbejde helt til sidste stadium af graviditeten. 
Ved at indføre en sådan obligatorisk orlovsperiode inden fødslen sikres i det mindste i et vist 
omfang såvel den vordende mors som det ufødte barns sundhed.

Ændringsforslag 91
Ilda Figueiredo

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.
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.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov med 
fuld løn på mindst seksten uger 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 periode på 
seksten uger gælder for alle 
arbejdstagere, uanset det antal af dage, 
arbejdstageren tidligere har arbejdet.

Or. pt

Ændringsforslag 92
Licia Ronzulli

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 kan vælge at forlænge 
den obligatoriske del af barselsorloven 
indtil højst ti uger efter og fire uger før 
fødslen.

Or. it

Begrundelse

Beskyttelsen af kvindelige arbejdstagere bør primært vedrøre tidsrummet umiddelbart efter 
fødslen, hvor amningen og pasningen af den nyfødte kræver en stor fysisk og psykisk indsats 
fra kvindens side.

Ændringsforslag 93
Rovana Plumb

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.
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.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger 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. De obligatoriske seks ugers 
barselsorlov gælder for alle kvindelige 
arbejdstagere, uanset det antal dage de 
har arbejdet inden fødslen.

Or. fr

Begrundelse

Uden en bestemmelse, som forbyder gravide kvinder at arbejde inden fødslen, er der en risiko 
for, at de i langt højere grad end tidligere vil føle sig presset af sig selv eller andre til at 
arbejde indtil umiddelbart før barnets fødsel. Denne situation kan indebære store risici for 
både moderens og det ufødte barns helbred. Kommissionen understreger selv i den nærmere 
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redegørelse i direktivforslaget (s. 9), hvor vigtigt det er, at gravide kvinder frit kan vælge, om 
de ønsker at tage en del af barselsorloven inden fødslen. Kvinder har behov for beskyttelse, så 
de frit og uden tvang kan træffe dette valg. Dette opnås gennem princippet om et forbud mod 
at arbejde inden fødslen med en mulighed for fravalg.

Ændringsforslag 94
Evelyn Regner

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.
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.

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

Or. de

Begrundelse

En obligatorisk barselsorlov inden fødslen er gavnlig for den vordende mors sundhed, da 
kvinder i denne periode er udsat for en særlig fysisk belastning, og stres og hektik på 
arbejdspladsen i ugerne inden fødslen kan øge risikoen for en for tidlig fødsel og kan desuden 
gøre det umuligt for arbejdstagerne at forberede sig ordentligt på den ekstraordinære fysiske 
og psykiske belastning efter fødslen. 

Ændringsforslag 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

2a. I tilfælde af, at graviditeten afbrydes 
på grund af komplikationer inden 28. 
svangerskabsuge, bør arbejdstageren have 
tildelt mindst seks ugers orlov.

Or. el

Begrundelse

Kvindens organisme har forståeligt nok brug for en vis periode for at rekreere sig efter et 
mislykket svangerskab.

Ændringsforslag 96
Licia Ronzulli

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 perioden 
for den valgte barselsorlov mindst tre 
måneder før, denne orlov påbegyndes.

Or. it

Begrundelse

Hvis der indføres en pligt til at oplyse perioden for barselsorloven, kan virksomhederne bedre 
planlægge deres arbejde og undgå organisatoriske problemer.

Ændringsforslag 97
Ria Oomen-Ruijten

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

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

Or. nl

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 98
Ria Oomen-Ruijten

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. nl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 99
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den del af orloven, der ligger forud for 
fødslen, kan forlænges ubegrænset 
mellem det forventede og det faktiske 
fødselstidspunkt, uden at dette medfører 
en forkortelse af den resterende orlov.

udgår

Or. de

Begrundelse

Arbejdstageren skal af hensyn til planlægningen have mulighed for på forhånd at vide, 
hvornår arbejdstageren kan ventes tilbage, og så hvis fødslen falder sent.  

Ændringsforslag 100
Nadja Hirsch

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.

udgår

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til subsidiaritetsprincippet bør en sådan ordning fortsat være overladt til 
medlemsstaterne. Desuden er det ikke nødvendigt at opremse eksempler, hvor der burde gives 
en supplerende barselsorlov. Det bør medlemsstaterne have lov til selv at bestemme.
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Ændringsforslag 101
Thomas Mann

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 
barselsorloven forlænges i medicinsk 
begrundede tilfælde. Varigheden af denne
orlov skal stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil. I tilfælde af, at 
der fødes spædbørn med handicap, bør 
barselsorloven forlænges med mindst 8 
uger.

Or. de

Begrundelse

En opremsning af eksempler, hvor der bør gives en supplerende barselsorlov, er ikke 
nødvendig og bør være overladt til medlemsstaterne. Fødsel af spædbørn med handicap 
udgør en enkelt undtagelse, da der her er det største behov for beskyttelse.

Ændringsforslag 102
Ilda Figueiredo

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.

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 og flerfødsler
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Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

og hvis moderen er handicappet.  
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.
Medlemsstaterne sikrer også en orlov på 
tolv uger med fuld løn i tilfælde af et 
dødfødt barn.

Or. pt

Ændringsforslag 103
Martin Kastler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at sygeorlov i 
tilfælde, hvor der opstår sygdom eller 
komplikationer som følge af graviditeten 
fire uger eller mere før fødslen, ikke har 
konsekvenser for barselsorlovens 
længde."

udgår

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til subsidiaritetsprincippet bør det være overladt til arbejdsmarkedets parter i 
medlemsstaterne at finde frem til passende foranstaltninger.

Ændringsforslag 104
Nadja Hirsch

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

5. Medlemsstaterne sikrer, at sygeorlov i 
tilfælde, hvor der opstår sygdom eller 
komplikationer som følge af graviditeten 
fire uger eller mere før fødslen, ikke har 
konsekvenser for barselsorlovens 
længde."

udgår

Or. de

Begrundelse

Det, at forsømmelser på op til fire uger på grund af sygdom på ikke får indflydelse på 
barselsorlovens længde, bør afvises, fordi den samlede forsømmelsesperiode i forbindelse 
med den planlagte fleksibilisering af starten på barselsorloven derved bliver 
uforholdsmæssigt lang. Det, at sygeorloven ikke lægges til, giver desuden arbejdsgiveren den 
nødvendige mulighed for på forhånd at vide, hvornår den pågældende arbejdstager vender 
tilbage, og sikkerhed i planlægningen. 

Ændringsforslag 105
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at sygeorlov i 
tilfælde, hvor der opstår sygdom eller 
komplikationer som følge af graviditeten 
fire uger eller mere før fødslen, ikke har 
konsekvenser for barselsorlovens længde."

5. Medlemsstaterne sikrer, at sygeorlov i 
tilfælde, hvor der opstår sygdom eller 
komplikationer som følge af graviditeten 
seks uger eller mere før fødslen, lægges til
barselsorlovens længde."

Or. de
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Ændringsforslag 106
Thomas Mann, Martin Kastler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Direktivet finder ikke anvendelse på 
selvstændige erhvervsdrivende.

Or. de

Ændringsforslag 107
Marije Cornelissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Følgende artikel indsættes:
"Artikel 8a

Fædreorlov/fællesbarselsorlov
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere, 
hvis ægtefælle eller partner for nylig har 
født, ret til en sammenhængende 
fædreorlov/fælles barselsorlov, som ikke 
kan overdrages til moderen, med fuld løn 
for en periode på mindst to obligatoriske 
uger, der skal tages efter, at den 
pågældende arbejdstagers ægtefælle eller 
partner har født.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere, 
hvis ægtefælle eller partner for nylig har 
født, en særlig orlov, der omfatter den 
uudnyttede del af moderens barselsorlov i 
tilfælde af, at moderen er afgået ved 
døden eller er fysisk uegnet til at tage vare 
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på barnet."

Or. en

Ændringsforslag 108
Ilda Figueiredo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Følgende artikel indsættes:
Artikel 8a

Fædreorlov
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre arbejdstagere 
med nyfødte børn ret til fædreorlov, som 
ikke kan overdrages til moderen, med fuld 
løn i mindst fire sammenhængende uger, 
heraf to obligatoriske, der skal tages efter, 
at den pågældende arbejdstagers 
ægtefælle eller partner har født.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre fædre en 
særlig orlov, der omfatter den uudnyttede 
del af moderens barselsorlov i tilfælde af, 
at moderen er afgået ved døden eller er 
fysisk uegnet til at tage vare på barnet.

Or. pt

Ændringsforslag 109
Thomas Mann

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

Artikel 10 udgår
Forbud mod afskedigelse

For at sikre, at arbejdstagere som 
defineret i artikel 2 kan udøve den ret til 
beskyttelse af sikkerhed og sundhed, som 
er anerkendt i nærværende artikel, 
fastsættes følgende:
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som 
defineret i artikel 2 i perioden fra 
graviditetens indtræden til udløbet af den 
i artikel 8, stk. 1, fastsatte barselsorlov, 
undtagen i særlige tilfælde, som ikke har 
forbindelse med deres tilstand, hvor 
afskedigelse er tilladt efter national 
lovgivning og/eller praksis, eventuelt med 
den kompetente myndigheds samtykke.
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.
3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at beskytte 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 
mod følgerne af en afskedigelse, som ville 
være ulovlig efter nr. 1 og 2.
4. Enhver form for dårligere behandling 
af en kvinde i forbindelse med graviditet 
eller barselsorlov som omhandlet i artikel 
8 udgør forskelsbehandling som defineret 
i direktiv 2002/73/EF, som omarbejdet ved 
direktiv 2006/54/EF."

Or. de
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Begrundelse

Udvidelse af bestemmelserne om sikring mod afskedigelse ville medføre en stor økonomisk og 
organisatorisk byrde for arbejdsgiverne og er ikke tvingende nødvendig for at beskytte 
arbejdstagernes sundhed. I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og på grund af de 
dermed forbundne økonomiske virkninger bør medlemsstaterne træffe afgørelse om en sådan 
udvidelse.

Ændringsforslag 110
Ilda Figueiredo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i 
særlige tilfælde, som ikke har forbindelse 
med deres tilstand, hvor afskedigelse er 
tilladt efter national lovgivning og/eller 
praksis, eventuelt med den kompetente 
myndigheds samtykke.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdsgivere ikke kan afbryde barsels-, 
fædre- eller forældreorloven af hensyn til 
deres egen bekvemmelighed, samt til at 
forbyde afskedigelse og ethvert skridt med 
henblik på afskedigelse af arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 i perioden fra 
graviditetens indtræden til udløbet af det 
første år efter fødslen.

Or. pt

Ændringsforslag 111
Licia Ronzulli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
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foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt 
efter national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, samt indtil barnet 
er fyldt et år, undtagen i særlige tilfælde, 
som ikke har forbindelse med deres 
tilstand, hvor afskedigelse er tilladt efter 
national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

Or. it

Begrundelse

Arbejdstagerne bør beskyttes i hele barselsorlovsperioden, men denne beskyttelse bør også 
udvides til at dække perioden, indtil barnet er fyldt et år.

Ændringsforslag 112
Martin Kastler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1. fastsatte barselsorlov. undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt 
efter national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
af arbejdstagere som defineret i artikel 2 i 
perioden fra graviditetens indtræden til 
udløbet af den i artikel 8, stk. 1, fastsatte 
barselsorlov, undtagen i særlige tilfælde, 
som ikke har forbindelse med deres 
tilstand, hvor afskedigelse er tilladt efter 
national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

Or. de
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Begrundelse

Det ville være alt for omstændeligt at skulle fremskaffe beviser på, at der er taget skridt til 
afskedigelse, eller at dette ikke er sket, og det giver derfor mindre retssikkerhed i stedet for at 
skabe mere klarhed.  

Ændringsforslag 113
Ria Oomen-Ruijten

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt 
efter national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til mindst 16 uger efter fødslen, 
undtagen i særlige tilfælde, som ikke har 
forbindelse med deres tilstand, hvor 
afskedigelse er tilladt efter national 
lovgivning og/eller praksis, eventuelt med 
den kompetente myndigheds samtykke.

Or. nl

Begrundelse

Ordføreren henviser til en periode på fire måneder. Den samlede periode for normal orlov er 
også angivet i uger.



AM\795886DA.doc 45/62 PE430.643v01-00

DA

Ændringsforslag 114
Licia Ronzulli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, 
stk. 1, fastsatte barselsorlov, undtagen i 
særlige tilfælde, som ikke har forbindelse 
med deres tilstand, hvor afskedigelse er 
tilladt efter national lovgivning og/eller 
praksis, eventuelt med den kompetente 
myndigheds samtykke.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, indtil barnet er 
fyldt et år, undtagen i særlige tilfælde, som 
ikke har forbindelse med deres tilstand, 
hvor afskedigelse er tilladt efter national 
lovgivning og/eller praksis, eventuelt med 
den kompetente myndigheds samtykke.

Or. it

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at forlænge forbuddet mod afskedigelse, indtil barnet er fyldt et år, 
idet mødre har brug for større beskyttelse efter barselsorloven.

Ændringsforslag 115
Marije Cornelissen

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 eller ammende arbejdstageres 
sikkerhed og sundhed, for så vidt angår 
ergonomisk indretning, arbejdstider 
(herunder natarbejde og jobskift), 
arbejdsintensitet og øget beskyttelse mod 
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særlige infektiøse agenser, farlige stoffer 
og ioniseret stråling. Dette omfatter 
arbejdsgiverens pligt til at tilpasse 
arbejdspladsen til den gravide eller 
ammende arbejdstagers behov, hvad 
angår sikkerhed og sundhed.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 116
Thomas Mann

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

Or. de



AM\795886DA.doc 47/62 PE430.643v01-00

DA

Ændringsforslag 117
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at forbyde 
forskelsbehandling af gravide kvinder på 
arbejdsmarkedet ved at skabe lige 
muligheder i forbindelse med 
rekruttering, såfremt de opfylder alle krav 
til den pågældende stilling.

Or. en

Ændringsforslag 118
Rovana Plumb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. 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.

Or. en

Begrundelse

Kvinder bør kunne modtage en ydelse, der svarer til fuld løn, således at de ikke straffes 
økonomisk for at være blevet mødre.



PE430.643v01-00 48/62 AM\795886DA.doc

DA

Ændringsforslag 119
Martin Kastler

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

Or. de

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 120
Rovana Plumb

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;

Or. en

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 121
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) "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 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; I undtagelsestilfælde i forbindelse 
med omstrukturering eller efter en 
gennemgribende omlægning af 
produktionsprocessen skal 
arbejdstagernes interesseorganisation 
have mulighed for sammen med 
arbejdsgiveren at drøfte virkningerne af 
disse ændringer for de berørte 
arbejdstagere.

Or. de
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Ændringsforslag 122
Rovana Plumb

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.

Or. en

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 123
Thomas Mann

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 

3. Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra b), 
må ikke være lavere end den ydelse, som 
de i artikel 2 definerede arbejdstagere 
ville få ved en afbrydelse af deres 
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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."

erhvervsaktivitet af sundhedsmæssige 
grunde, eller ikke lavere end to tredjedele 
af arbejdstagerens sidste månedsløn i 
henhold til national ret, idet den nationale 
lovgiver må fastlægge 
maksimumsgrænser og referenceperioder.

Or. de

Begrundelse

Det, der taler for en sådan alternativ ordning – sygepenge eller to tredjedele af den sidste 
månedsløn – er, at den tager hensyn til de medlemsstater, der gennem alle deres eksisterende 
sundheds- og familiepolitiske ydelser allerede i dag udbetaler klækkelige finansielle 
godtgørelser. Medlemsstater med et lavere ydelsesniveau men lange barselsorlovsperioder 
behøver heller ikke at foretage tilpasninger. Det ville desuden være første gang, at der blev 
fastlagt et minimumsniveau for barselsydelsen i EU, som ikke var afhængigt af sygepenge.

Ændringsforslag 124
Ilda Figueiredo

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), 
anses for tilsvarende, 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 100 % af den pågældende 
arbejdstagers sidst udbetalte eller 
gennemsnitlige månedsløn.
Medlemsstaterne kan fastlægge den 
periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

Or. pt
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Ændringsforslag 125
Rovana Plumb

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) Det bør sikres, at enhver lønstigning, 
som en arbejdstager på barselsorlov er 
berettiget til, tildeles automatisk, uden at 
den pågældende arbejdstager er nødt til at 
afbryde sin orlov for at kunne nyde godt 
af lønstigningen.

Or. en

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 126
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra d
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 under 
barselsorloven eller ved tilbagevenden fra 
barselsorlov som defineret i artikel 8 kan 
anmode om ændringer i deres arbejdstider 

5. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 samt 
arbejdstagere, der får børn gennem en 
procedure med surrogatmoderskab, har 
ret til tilbagevenden fra barselsorlov som 
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og arbejdsordninger, og at arbejdsgiverne 
skal være forpligtede til at tage sådanne 
anmodninger i betragtning under 
hensyntagen til arbejdsgivernes og 
arbejdstagernes behov.

defineret i artikel 8 og til i en periode på 
30 måneder enten at møde en (1) time 
senere eller gå fra arbejde (1) time 
tidligere hver dag.  Alternativt vil den 
daglige arbejdstid med arbejdsgiverens 
samtykke kunne reduceres med to (2) 
timer i de første 12 måneder og med en (1) 
time dagligt i yderligere 6 måneder. Den 
ovennævnte ordning bør ikke have nogen 
indflydelse på lønnen.

Or. el

Begrundelse

Det er yderst vigtigt også i praksis at understøtte de bestræbelser, der udfoldes med henblik 
på forening af familie og arbejdsliv. Det er af overordentlig stor betydning at øge fødselstallet 
i Europa, hvis befolkning bliver stadig ældre, og vi bør øge beskæftigelsen blandt kvinder og 
således imødegå væsentlige problemer med økonomisk overlevelse og problemer af social 
karakter.

Ændringsforslag 127
Ole Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-4) I artikel 12 tilføjes følgende:
"1a. Medlemsstaterne kan overlade det til 
arbejdsmarkedets parter på et relevant 
niveau i henhold til national lovgivning 
og de enkelte medlemsstaters praksis at 
videreføre eller indgå kollektive 
overenskomster som fastlægger de 
nærmere bestemmelser om forbedring af 
sikkerheden og sundheden under arbejdet 
for arbejdstagere, som er gravide, som 
lige har født, eller som ammer.
I disse kollektive overenskomster samt i 
overenskomster, der var i kraft den ...*, 
samt i alle efterfølgende fornyelser af 
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sådanne overenskomster, kan der under 
forudsætning af respekt for den generelle 
beskyttelse af sikkerheden og sundheden 
under arbejdet for arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer (på de vilkår og inden for de 
grænser, som medlemsstaterne fastsætter) 
indføres ordninger og bestemmelser, der 
er forskellige fra dem, der er omhandlet i 
dette direktiv under forudsætning af 
overholdelse af og respekt for hensigterne 
og principperne i direktivet."
EUT: indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. da

Begrundelse

Flere lande har allerede bedre barselsorlovsregler, end dette direktiv lægger op til. I nogle 
medlemslande er hovedparten af rammerne for barselsorloven bestemt af arbejdsmarkedets 
parter. Hvis kollektive overenskomster lever op til principperne og hensigterne i 
graviditetsdirektivet, bør det være muligt videreføre eller indgå aftaler. Dette er i tråd med 
principperne for flexicurity og vil være en fordel for de arbejdstagere, der berøres af 
direktivet. 

Ændringsforslag 128
Milan Cabrnoch

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 
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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 
undersøger sagens faktiske 
omstændigheder.

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

Or. cs

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 129
Nadja Hirsch

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

4. Følgende indsættes som artikel 12 a: udgår

"Artikel 12 a
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 
undersøger sagens faktiske 
omstændigheder.
5. Stk. 1 til 4, finder endvidere anvendelse 
på sager, som indledes i henhold til artikel 
12."

Or. de

Begrundelse

Princippet med omvendt bevisbyrde bør ikke forankres i direktivet, da det ville medføre 
unødigt bureaukratisk besvær for arbejdsgiveren (f.eks. pligten til at forelægge omfattende 
dokumentation) og dermed også skabe flere ansættelseshindringer for kvinderne.
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Ændringsforslag 130
Thomas Mann, Martin Kastler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Følgende indsættes som artikel 12 a: udgår

"Artikel 12 a
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 
undersøger sagens faktiske 
omstændigheder.
5. Stk. 1 til 4, finder endvidere anvendelse 
på sager, som indledes i henhold til artikel 
12."

Or. de

Begrundelse

Princippet med omvendt bevisbyrde bør ikke forankres i direktivet, da det ville medføre 
unødigt bureaukratisk besvær for arbejdsgiveren (f.eks. pligten til at forelægge omfattende 
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dokumentation) og dermed også skabe flere ansættelseshindringer for kvinderne.

Ændringsforslag 131
Ria Oomen-Ruijten

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 eller 
arbejdsgiveren at bevise, at direktivet ikke 
er blevet overtrådt.

Or. nl

Begrundelse

Der bør også henvises til arbejdsgiveren som en af de personer, der er involveret, uanset om 
denne er indklagede eller ej.

Ændringsforslag 132
Konstantinos Poupakis

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

4. Medlemsstaterne behøver ikke at 
anvende stk. 1 på sager, hvor en domstol 
eller en anden kompetent instans 
undersøger sagens faktiske 
omstændigheder.

udgår

Or. el

Begrundelse

Retsplejebestemmelserne i dette direktiv bør indpasses i rammen for bestemmelser 
vedrørende lige behandling og styrke den effektive beskyttelse af de erhvervsaktive mødres 
rettigheder. I et ansættelsesforhold, hvor ansvaret i princippet er ligeligt fordelt, bør 
bevisbyrden under alle omstændigheder påhvile arbejdsgiveren, som skal bevise, om 
sagsøgerens påstand er sand eller ej.  I modsat fald vil den gravide kvinde være i en 
betydeligt svækket position, når hun skal gøre krav på de rettigheder og den beskyttelse, som 
bestemmelserne i dette direktiv giver hende. 

Ændringsforslag 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne behøver ikke at 
anvende stk. 1 på sager, hvor en domstol 
eller en anden kompetent instans
undersøger sagens faktiske 
omstændigheder.

4. Medlemsstaterne behøver ikke at 
anvende stk. 1 på sager, hvor en domstol 
undersøger sagens faktiske 
omstændigheder.

Or. el

Begrundelse

Beskyttelsen af den berørte kvindelige arbejdstager gøres mere effektiv.
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Ændringsforslag 134
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Stk. 1 til 3, finder endvidere anvendelse 
på sager, som indledes i henhold til artikel 
12."

Or. el

Begrundelse

Retsplejebestemmelserne i dette direktiv bør indpasses i rammen for bestemmelser 
vedrørende lige behandling og styrke den effektive beskyttelse af de erhvervsaktive mødres 
rettigheder.

I et ansættelsesforhold, hvor ansvaret i princippet er ligeligt fordelt, bør bevisbyrden under 
alle omstændigheder påhvile arbejdsgiveren, som skal bevise, om sagsøgerens påstand er 
sand eller ej.  I modsat fald vil den gravide kvinde være i en betydeligt svækket position til at 
gøre krav på de rettigheder og den beskyttelse, som bestemmelserne i dette direktiv giver 
hende.

Ændringsforslag 135
Konstantinos Poupakis

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

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 

Medlemsstaterne indfører i deres retsorden 
de nødvendige foranstaltninger til at 
beskytte enkeltpersoner og/eller 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 
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direktiv overholdes." rettighederne i dette direktiv overholdes."

Or. el

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 136
Thomas Mann, Martin Kastler

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.  

Or. de

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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Ændringsforslag 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12 d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12d
Ligebehandlingsorgan

udgår

Medlemsstaterne skal sikre, at de eller de 
organer der er udpeget i artikel 20 i 
direktiv 2002/73/EF, som omarbejdet ved 
direktiv 2006/54/EF, til fremme, 
evaluering og overvågning af, samt til 
støtte for ligebehandling af kvinder og 
mænd uden forskelsbehandling på grund 
af køn, også er kompetent i sager, der 
falder inden for anvendelsesområdet for 
dette direktiv, når disse sager 
hovedsagelig vedrører ligebehandling og 
ikke arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed."

Or. de

Begrundelse

Også i forbindelse med politikker til forening af arbejds- og familieliv bør der tages hensyn til 
målet med at nedbringe bureaukratiet. At pålægge de nationale ligebehandlingsinstanser 
yderligere opgaver på området for mødrebeskyttelse synes at modarbejde dette mål.


