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Muudatusettepanek 48
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Direktiivi pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ 
rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate tööohutuse ja 
töötervishoiu parandamise meetmete 
kehtestamise kohta

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ 
rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate tööohutuse ja 
töötervishoiu parandamise ja töötajate töö 
ning perekondlike õiguste ja kohustuste 
ühitamist soodustavate meetmete 
kehtestamise kohta

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala laiendamine on võimalik tänu kombineeritud õiguslikule alusele, 
mis hõlmab EÜ asutamislepingu artikli 141 lõiget 3. Samaaegne käsitlemine võimendab 
ettevõtetele edastatavat sõnumit, et laste saamine puudutab nii naisi kui ka mehi.

Muudatusettepanek 49
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Nõukogu 3. juuni 1996. aasta 
direktiiviga Euroopa Tööandjate 
Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega 
Ettevõtete Keskuse ja Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsiooni poolt 
lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud 
raamkokkuleppe kohta¹ kehtestatakse 
miinimumnõuded, mis on mõeldud 
töötavate vanemate lapsehooldusega 
seotud ja ametialaste ülesannete 
sobitamise hõlbustamiseks. 18. jaanuaril 



PE430.643v01-00 4/61 AM\795886ET.doc

ET

2009. aastal jõudsid sotsiaalpartnerid 
kokkuleppele ja direktiivi eelnõu on 
läbivaatamisel.
¹EÜT L 145, 19.6.1996, lk 4.

Or. fr

Selgitus

Nõukogu direktiiv 96/34/EÜ on BusinessEurope (Euroopa Tööandjate Föderatsiooni), 
Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni 
vahel lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud raamkokkulepe ning on oluline lisa direktiivi 
92/85/EMÜ muutmise ettepanekule, kuna see sätestab miinimumnõuded, mis on mõeldud 
töötavate vanemate lapsehooldusega seotud ja ametialaste ülesannete ühitamise 
hõlbustamiseks. Kuid tuleb rõhutada, et 18. juunil 2009. aastal saavutasid sotsiaalpartnerid
kokkuleppe ning läbivaatamisel on direktiivi eelnõu, mis muudaks nimetatud raamleppe uuesti 
aktuaalseks.

Muudatusettepanek 50
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Rasedus- ja sünnituspuhkuse kord 
kehtestatakse selle direktiivi kohaselt seda 
arvestades, et tervisekaitseks 
mittevajalikud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lisaperioodid ei 
kahjustaks olulisel määral naiste 
olukorda tööturul.

Or. de

Muudatusettepanek 51
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Rasedus- ja sünnituspuhkuse kord 
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kehtestatakse selle direktiivi kohaselt seda 
arvestades, et töö- ja pereelu ühitamise 
valdkond on Euroopa tasandil juba 
piisavalt reguleeritud 
lapsehoolduspuhkuse direktiiviga, mis 
põhineb tööturu osapoolte vahelisel 
kokkuleppel. Töö- ja pereelu ühitamise 
küsimus on paljudes liikmesriikides 
rasedus- ja sünnituspuhkuse, 
lapsehoolduspuhkuse, 
lapsehoolduspuhkuse toetuse, 
vanemapuhkuse või muude mudelite
kombineerimisvõimaluste kaudu 
eeskujulikult korraldatud.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Selle direktiivi alusel rasedus- ja 
sünnituspuhkuse korra kehtestamisel 
pööratakse tähelepanu sellele, et naiste 
naasmist tööturule toetataks mitte 
rasedus- ja sünnituspuhkuse kestuse 
pikendamise, vaid paremate 
lapsehoiuvõimaluste, näiteks alla 
kolmeaastastele lastele, loomise kaudu.      

Or. de
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Muudatusettepanek 53
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Selle direktiiviga ette nähtud 
rasedus- ja sünnituspuhkus ei tohiks olla 
vastuolus liikmesriigis ette nähtud muude 
vanema- või lapsehoolduspuhkuse 
eeskirjadega ning selle eesmärk ei ole 
niisuguste mudelite eiramine. Rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kord ja liikmesriikide 
lapsehoolduseks ette nähtud 
puhkusemudeleid on võimalik omavahel 
sobitada ja vastastikku arvesse võtta. 
Mõlemad täiendavad teineteist ja just 
nende kombineerimine võimaldab töö- ja 
pereelu paremini ühitada. 

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus jäetakse rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse 
ühitamise küsimus suurel määral lahtiseks. On vajalik, et nõutud meetmed oleksid kooskõlas 
erinevates liikmesriikides kehtivate rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse 
mudelitega (nt vastastikuse arvestamise osas).   

Muudatusettepanek 54
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 18 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele 
kohustuslikule rasedus- ja 

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 18 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele 
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust ja 
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sünnituspuhkusele pärast sünnitust. vähemalt neljanädalasele kohustuslikule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne 
sünnitust.

Or. el

Selgitus

Äärmiselt tähtis on ette näha minimaalne sünnituseelne puhkus, arvestades ohuga, et rasedat 
sunnitakse töötama kogu sünnituseelse aja, seades sellega ohtu nii ema kui lapse tervise. 

Muudatusettepanek 55
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Rasedaid, hiljuti sünnitanud ja 
rinnaga toitvaid töötajaid tuleb kaitsta 
pika ja ebatavalise tööajaga kaasnevate 
terviseriskide eest. Eelkõige ei tohi neid 
kohustada tegema ületunde, töötama 
öösiti, pühapäeviti ega riiklikel pühadel. 

Or. de

Selgitus

Lange und ungewöhnliche Arbeitszeiten stellen nachweislich Riskikofaktoren für die 
Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern dar (siehe z.B. die Studie von EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007; siehe auch 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). 
Schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen sollten nicht 
verpflichtet sein, diese Risiken einzugehen. Da Kinderbetreuungseinrichtungen sonntags und 
feiertags geschlossen sind, ist es für Mütter überdies entscheidend, an diesen Tagen frei zu 
haben, um Berufs- und Familienleben miteinander in Einklang zu bringen.
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Muudatusettepanek 56
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Puudega laste hooldamine kujutab 
endast töötavate emade jaoks erilist 
väljakutset, mida ühiskond tunnustama 
peaks. Puudega laste töötavad emad 
vajavad erikaitset, selleks on vaja 
võimaldada täiendavat rasedus- ja 
sünnituspuhkust, mille minimaalne kestus 
tuleks direktiivis kindlaks määrata.

Or. de

Selgitus

Die Sorge für Kinder mit Behinderungen stellt eine zusätzliche physische, mentale und 
moralische Herausforderung für arbeitende Mütter dar. Ihre Bemühungen, diese 
Herausforderung zu meistern, sollten von der Gesellschaft anerkannt werden. Schon während 
der Schwangerschaft müssen Mütter, die ein Kind mit Behinderung erwarten, zahlreiche 
zusätzliche Vorbereitungen treffen, um das Wohlergehen ihres Kindes sicherzustellen. Die 
Festlegung eines zusätzlichen Mindesturlaubs erscheint in diesen Fällen unentbehrlich, um es 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, die ein behindertes Kind erwarten und arbeitenden Müttern 
von Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen, sich auf diese Herausforderung einzustellen 
und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Muudatusettepanek 57
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tõelise soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamiseks on oluline anda meestele 
õigus kohustuslikule isapuhkusele, mis 
oleks, välja arvatud kestuselt, sarnane 
rasedus- ja sünnituspuhkusega, et luua 
järk-järgult tingimused naiste ja meeste 
tasakaalustatud osalemiseks töö- ja 
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pereelus.

Or. en

Selgitus

Isapuhkus tuleks muuta kohustuslikuks, et mehed ei peaks alluma sotsiaalsele survele, mis 
ärgitab neid sellest loobuma. Tööturule tuleb märku anda, et ka mehed peavad töökohast 
puuduma, kui nad lapsi saavad. Seega tuleb majandustegevus korraldada nii, et võetaks 
arvesse laste saamist, mis on nii meeste kui ka naiste õigus ja vastutus ning lisaks sellele ka 
märkimisväärne ühiskondlik väärtus.

Muudatusettepanek 58
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Sündimuse tase on eri 
liikmesriikides erinev. Seetõttu oleks 
kasulik võtta eeskuju nende liikmesriikide 
heast tavast, kus on kõrge sündimuse tase 
ja samal ajal võimaldatakse naistel 
tööturule jääda. 

Or. fr

Selgitus

Teatavates liikmesriikides püsib kõrge sündimuse ja tööhõive tase, seega oleks kasulik 
sealseid mudeleid uurida ning neist eeskuju võtta, et säilitada nimetatud näitajate vahel 
tasakaal ning võimaldada naistel tööturule jääda.

Muudatusettepanek 59
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolev direktiiv ei piira Euroopa (14) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja 
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Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 
2002. aasta direktiivi 2002/73/EÜ, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 
76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
seoses töö saamise, kutseõppe ja 
edutamisega ning töötingimustega, mis on 
uuesti sõnastatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiviga 
2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta tööhõive ja elukutse 
küsimustes.

rinnaga toitvate töötajate vastuvõtlikkus 
tingib vajaduse anda neile õigus saada 
vähemalt 24 nädala pikkune katkematu 
rasedus- ja sünnituspuhkus enne ja/või 
pärast sünnitust ning vähemalt 
kuuenädalane kohustuslik rasedus- ja 
sünnituspuhkus pärast sünnitust.

Or. en

Selgitus

Praegu vaheldub rasedus- ja sünnituspuhkuse kestus ELi 27 liikmesriigis 8–45 nädalani, 
millest osa on tasustatav ja osa tasustamata puhkus. Mõnes riigis peab rinnaga toitmise 
jätkamiseks pärast tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu taotlema lisapuhkust.
Rasedus- ja sünnituspuhkuse pikendamine praeguselt 14 nädalalt 24 nädalani võimaldab 
hiljuti sünnitanud naistel soovi korral last rinnaga toita kuus kuud järjest, ilma et nad peaksid 
kasutama teisi hädapäraseid valikuvõimalusi, nagu nt arstitõendite appivõtmine.

Muudatusettepanek 60
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Diskrimineerimise ohvritele tuleb 
kindlustada piisav õiguskaitse. 
Liikmesriigid tagavad vastavalt oma 
õigussüsteemide eripärasustele, et 
rasedatel oleks võimalik oma õigusi 
tõhusalt kasutada.

Or. de
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Muudatusettepanek 61
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Liikmesriigid peavad ergutama ja 
edendama sotsiaalpartnerite aktiivset 
osalust, et tagada asjaosaliste parem 
teavitamine ja tõhusam korraldus. 
Ergutades dialoogi sotsiaalpartneritega, 
saaksid liikmesriigid rohkem tagasisidet, 
parema ülevaate direktiivi praktilisest 
rakendamisest ja tõenäoliselt tekkivatest 
probleemidest, eesmärgiga kaotada 
diskrimineerimine.

Or. el

Selgitus

Sotsiaalpartnerite osalus on diskrimineerimise kaotamise püüetes väga oluline. Nende 
andmevõrgud võivad olla töötajatele täiendavaks teabekanaliks oma õiguste kohta ning 
liikmesriikidele tagasiside allikaks, kuna sotsiaalpartneritel on tõenäoliselt tekkida võivate 
probleemidega suuremad kogemused. Seetõttu peame oluliseks tagada nende aktiivne osalus 
ja algatada avatud dialoog.

Muudatusettepanek 62
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige: 

„3 a. Lisaks tagatakse käesoleva 
direktiiviga, et töötajad saavad täita oma 
olulist rolli perekonnas, ja sätestatakse 
ema ja lapse konkreetne ja asjakohane 
kaitse.” 
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Or. it

Selgitus

Uues lõikes rõhutatakse, et töötaval naisel peab olema võimalik täita oma emakohuseid.

Muudatusettepanek 63
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 1 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige 3 
b:
„3 b. Käesoleva direktiiviga kaitstakse 
rasedaid, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvaid töötajaid ka väljaspool abielu 
sündinud, adopteeritud ja kasulaste 
puhul.”

Or. it

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on laiendada kaitset ka väljaspool abielu sündinud lastele, 
adopteeritud lastele ja kasulastele. 

Muudatusettepanek 64
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artikli 2 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) rase töötaja – rase töötaja, sealhulgas 
koduabiline, kes kooskõlas siseriiklike 
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õigusaktide ja/või siseriiklike tavadega 
teatab tööandjale oma olukorrast;”

Or. fr

Selgitus

Tervise ja turvalisuse kaitse raamdirektiivist on koduabilised välja jäetud. Siiski peaks 
emaduse kaitse kehtima selgesõnaliselt ka nende suhtes.

Muudatusettepanek 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artikli 2 punkt b asendatakse 
järgmisega: 
b) hiljuti sünnitanud töötaja — hiljuti 
sünnitanud töötaja, asendusemaduse 
puhul samuti naine, kes kavatseb asuda 
last kasvatama;

Or. el

Selgitus

On tähtis, et naine, kes kavatseb asuda last kasvatama, oleks sünnituse ajal asendusema 
juures, et hõlbustada ema ja lapse sidemete tekkimist. 

Muudatusettepanek 66
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1 b. Artikli 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) hiljuti sünnitanud töötaja – hiljuti 
sünnitanud töötaja siseriiklike õigusaktide 
ja/või siseriiklike tavade tähenduses, kes 
kooskõlas kõnealuste õigusaktide ja/või 
tavadega teatab tööandjale oma 
olukorrast;”

Or. fr

Selgitus

Tervise ja turvalisuse kaitse raamdirektiivist on koduabilised välja jäetud. Siiski peaks 
emaduse kaitse kehtima selgesõnaliselt ka nende suhtes.

Muudatusettepanek 67
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c. Artikli 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:
„c) rinnaga toitev töötaja – rinnaga toitev 
töötaja siseriiklike õigusaktide ja/või 
siseriiklike tavade tähenduses, kes 
kooskõlas kõnealuste õigusaktide ja/või 
tavadega teatab tööandjale oma 
olukorrast;”

Or. fr

Selgitus

Tervise ja turvalisuse kaitse raamdirektiivist on koduabilised välja jäetud. Siiski peaks 
emaduse kaitse kehtima selgesõnaliselt ka nende suhtes.
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Muudatusettepanek 68
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artikli 4 pealkiri asendatakse 
järgmisega:
„Hindamine, teavitamine ja nõustamine”

Or. en

Selgitus

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; 
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Muudatusettepanek 69
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:
-1. Tööandja lisab direktiivi 89/391/EMÜ 
kohaselt läbiviidud riskihindamisele 
mees- ja naistöötajate viljakusega seotud 
riskide hindamise.

Or. en

Selgitus

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
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workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; 
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation 
of workers and their representatives.

Muudatusettepanek 70
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c. Artikli 4 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Kõikide tegevuste puhul, mis võivad 
tõenäoliselt kaasa tuua konkreetse ohu 
sattuda kokkupuutesse ohutegurite, 
protsesside või töötingimustega, mille 
mittetäielik loetelu on esitatud I lisas, 
hindab tööandja kas otse või direktiivi 
89/391/EMÜ artiklis 7 nimetatud kaitse-
ja ennetusmeetmete abil nende iseloomu, 
määra ja mõjuaega artiklis 2 määratletud 
töötajatele ja töötajatele, kes tõenäoliselt 
võivad olla ühes artiklis 2 nimetatud 
olukordadest, asjaomases ettevõttes ja/või 
asutuses, selleks et:

– hinnata mis tahes riski artiklis 2 
määratletud töötaja ja töötaja, kes 
tõenäoliselt võib olla ühes artiklis 2 
nimetatud olukordadest, ohutusele või 
tervisele ning võimalikku mõju tema 
rasedusele või rinnaga toitmisele;
– otsustada, milliseid meetmeid tuleks 
võtta.

Or. en

Selgitus

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
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may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Muudatusettepanek 71
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 d (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 d. Artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
2. Ilma et see piiraks direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 10 kohaldamist, 
teavitatakse vastava ettevõtte ja/või 
asutuse artiklis 2 määratletud töötajaid 
ja töötajaid, kes tõenäoliselt võivad olla 
ühes artiklis 2 nimetatud olukordadest, 
ja/või nende esindajaid ning asjaomaseid 
sotsiaalpartnereid lõikes 1 nimetatud 
hindamise tulemustest ja kõikidest 
meetmetest, mida rakendatakse ohutuse 
ja tervise tagamiseks tööl.

Or. en

Selgitus

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; 
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation 
of workers and their representatives.
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Muudatusettepanek 72
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 e (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 e. Artiklisse 4 lisatakse järgmine lõige:
2 a. Võetakse asjakohased meetmed, 
tagamaks, et asjaomase ettevõtte või 
asutuse töötajad ja/või nende esindajad 
saavad jälgida käesoleva direktiivi 
kohaldamist või osaleda selle 
kohaldamisel, eelkõige seoses lõikes 2 
viidatud tööandja määratavate 
meetmetega, ilma et see piiraks tööandja 
vastutust neid meetmeid määrata.

Or. en

Selgitus

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; 
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Muudatusettepanek 73
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 f (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 f. Artiklisse 4 lisatakse järgmine lõige:

2 b. Töötajate ja/või nende esindajatega 
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konsulteerimine ning nende osalemine 
käesoleva direktiiviga seotud küsimustes 
toimub direktiivi 89/391/EMÜ artikli 11 
kohaselt.”

Or. en

Selgitus

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; 
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and
consultation of workers and their representatives.

Muudatusettepanek 74
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c. Artiklile 6 lisatakse järgmine lõige:

„2 a. samuti ei nõuta rasedalt töötajalt 
ülesannete täitmist, millega kaasneb 
raskete esemete kandmine ja tõstmine, või 
ohtlike, kurnavate või tervist ohustavate 
ülesannete täitmist.”

Or. it

Selgitus

Rasedad töötajad tuleks vabastada mitte üksnes ohtlikest, vaid ka suurt füüsilist pingutust 
nõudvatest või tervist ohustavatest ülesannetest.
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Muudatusettepanek 75
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 g (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 g. Artikli 7 pealkiri asendatakse 
järgmisega:
„Öötöö”

Or. en

Muudatusettepanek 76
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 h (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 h. Artikli 7 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
nimetatud töötajaid ei kohustata tegema 
öötööd [...]: 

a) sünnitusele eelneva 10 nädala jooksul;
b) ülejäänud raseduse jooksul, kui see on 
vajalik ema või loote tervise seisukohast;
c) kogu rinnaga toitmise aja jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -1 i (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 - lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1 i. Artikli 7 lõike 2 punkt a asendatakse 
järgmisega:

a) minna üle vastavale päevasele 
töögraafikule;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -1 j (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 j. Artiklile 7 lisatakse järgmine lõige:

2 a. Öötööst vabastust soovivad töötajad 
teavitavad kooskõlas liikmesriikides 
kehtivate eeskirjadega oma tööandjat ning 
lõike 1 punktis b viidatud juhul esitavad 
tööandjale arstitõendi.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -1 k (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 k. Artiklisse 7 lisatakse järgmine lõige:

2 b. Üksikvanemate ja tõsise puudega 
lapse vanemate puhul võib lõikes 1 
osutatud ajavahemikku pikendada 
kooskõlas liikmesriikides kehtiva korraga.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 l (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 l. Artiklisse 7 lisatakse järgmine lõige:

2 c. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et alla 12 kuu vanuste 
laste isasid ei kohustata tegema öötööd.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Lisatakse järgmine artikkel:
"Artikkel 7a
Ületunnitöö
1. Rasedad töötajad ja alla 12 kuu vanuse 
lapsega töötajad ei ole kohustatud tegema 
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ületunde.
2. Rinnaga toitev töötaja ei ole kohustatud 
tegema ületunde rinnaga toitmise 
perioodil, kui see on vajalik tema või lapse 
tervise seisukohast.”

Or. en

Muudatusettepanek82
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. lisatakse järgmine artikkel:

Artikkel 7a
Ületunnitöö
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et rasedaid, hiljuti sünnitanuid ja rinnaga 
toitvaid töötajaid ei kohustata raseduse 
ajal ja kuue kuu jooksul pärast sünnitust 
tegema ületunde ega töötama pühapäeviti 
ja riiklikel pühadel. 

Or. de

Muudatusettepanek 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt
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18 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

14 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

Or. de

Selgitus

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
Gesundheitsschutz eine Mutterschutzfrist von 18 oder mehr Wochen erforderlich sei. Unter 
dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, der die rechtliche Grundlage der geltenden Richtlinie 
darstellt, besteht aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit zur Verlängerung. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auf Europäischer Ebene bereits durch die auf einer 
Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt.

Muudatusettepanek 84
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
18 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
24 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

Or. en

Selgitus

Praegu vaheldub rasedus- ja sünnituspuhkuse kestus ELi 27 liikmesriigis8–45 nädalani, 
millest osa on tasustatav ja osa tasustamata puhkus. Mõnes riigis peab rinnaga toitmise 
jätkamiseks pärast tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu taotlema lisapuhkust.
Rasedus- ja sünnituspuhkuse pikendamine praeguselt 14 nädalalt 24 nädalani võimaldab 
hiljuti sünnitanud naistel soovi korral last rinnaga toita kuus kuud järjest, ilma et nad peaksid 
kasutama teisi hädapäraseid võimalusi, nagu arstitõendite appivõtmine.
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Muudatusettepanek 85
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud ajavahemiku 
viimase nelja nädala puhul võib riigi 
tasandil kehtivat perekondlikel põhjustel 
võetava puhkuse korda pidada käesoleva 
direktiivi tähenduses sünnituspuhkuseks 
tingimusel, et selle korraga tagatakse 
artiklis 2 määratletud töötajale üldine 
kaitse, mis on võrdväärne käesoleva 
direktiiviga pakutava kaitsega. Sel juhul 
peab puhkuse kogukestus ületama 
direktiiviga 96/34/EÜ ette nähtud 
vanemapuhkuse kestust.
Viimase nelja nädala eest saadav tasu ei 
või olla väiksem kui artikli 11 lõikes 3 
sätestatud toetus või see võib olla võrdne 
18 nädala rasedus- ja sünnituspuhkuse 
keskmise tasuga, mis moodustab vähemalt 
kaks kolmandikku viimasest kuupalgast 
või keskmisest kuupalgast, vastavalt 
siseriiklikule seadusele ja siseriiklikes 
seadustes sätestatud võimalikele 
piirmääradele. Liikmesriigid võivad 
kindlaks määrata keskmise kuupalga 
arvutamise aluseks oleva ajavahemiku.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 kindlaks määratud 
ajavahemiku viimast nelja nädalat võib 
liikmesriigis kehtivat õigust tööst 
vabastamisele perekonnaga seotud 
põhjustel käsitleda selle direktiivi kohaselt 
rasedus- ja sünnituspuhkusena, kui 
siseriiklik kord tagab artikli 2 tähenduses 
töötajate kaitse taseme, mis vastab 
direktiivis sätestatud tasemele. Sellisel 
juhul peab kogu ajavahemik, mille 
jooksul kehtib õigus töölt vabastamisele, 
olema pikem kui direktiivis 96/34/EÜ 
sätestatud ajavahemik. Rasedus- ja 
sünnituspuhkuse viimasel neljal nädalal 
makstav tasu ei tohi olla väiksem kui 
artikli 11 lõikes 3 sätestatud hüvitis. 
Alternatiivse võimalusena võib see tasu 
olla sama suur kui rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajal 18 nädala jooksul 
makstav hüvitis, mis moodustab vähemalt 
67% viimasest kuupalgast või siseriiklike 
õigusaktidega kindlaks määratud 
keskmisest kuupalgast, seejuures jääb 
liikmesriigile õigus kehtestada ülemmäär.
Liikmesriigid tohivad määrata kindlaks 
ajavahemikud, mida aluseks võttes 
keskmised kuupalgad välja arvutatakse.

Or. de

Selgitus

Kui liikmesriigid, kus rasedus- ja sünnituspuhkuse kestus ei ole olulisel määral lühem kui 
komisjoni ettepanekus sätestatud, on sisse viinud lapsehoolduspuhkuse toetused, mis 
võimaldavad emal talle sobivatel finantsilistel tingimustel lapsehoolduspuhkusele jääda, ei 
peaks neid liikmesriike mitte kohustama rasedus- ja sünnituspuhkuse kestust pikendama, vaid 
neid tuleks julgustada ka tulevikus leidma uuenduslikke võimalusi rasedus- ja 
sünnituspuhkuse korraldamiseks. See suurendab liikmesriikide otsuste tegemise võimalusi ja 
vastab seega subsidiaarsuse põhimõttele.
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Muudatusettepanek 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust enne 
sünnitust ja vähemalt kuuenädalast 
kohustuslikku puhkust pärast sünnitust. 
Puhkus tuleb samuti anda surnult 
sündimise korral ja seda ei tohi 
katkestada ka vastsündinu surma korral, 
tingimusel, et töötaja esitab sünnitusabi 
osutaja antud sünnitõendi. Liikmesriigid 
võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et 
artiklis 2 määratletud töötajatel on õigus 
vabalt valida aeg, millal nad võtavad 
rasedus- ja sünnituspuhkuse 
mittekohustusliku osa (enne või pärast 
sünnitust).

Or. el

Selgitus

Meedikud peavad viimaseid sünnituseelseid nädalaid loote arengu seisukohalt otsustavalt 
tähtsaks, ühtlasi on rasedal naisel sel ajal loomulikult raske töötada. Surnult sündimise või 
vastsündinu surma korral on mõistlik anda naisele aega füüsiliselt ja psüühiliselt toibuda.

Muudatusettepanek 88
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab kohustuslikku 
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kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

puhkust kuus nädalat enne ja kaheksa 
nädalat pärast sünnitust.

Or. de

Selgitus

Puhkuseperioodi kindlaks määramine tagab ühelt poolt, et ema ja laps on kaitstud 
ajavahemikul, mil see on kõige vajalikum, ja annab teiselt poolt tööandjatele suurema 
plaanimiskindluse kui kord, mis reguleerib rasedus- ja sünnituspuhkuse küsimust vastavalt 
naise äranägemisele.

Muudatusettepanek 89
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust
pärast sünnitust. Liikmesriigid võtavad 
vajalikud meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus peab sisaldama vähemalt 
kahenädalast kohustuslikku rasedus- ja 
sünnituspuhkust, mis jaotub vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavadele 
ajale enne ja/või pärast sünnitust.
Liikmesriik võib enne sünnitust võetava
rasedus- ja sünnituspuhkuse kestust 
piirata. 

Or. de

Selgitus

Es ist notwendig, die derzeitigen Regelung von Richtlinie 92/85/EWG wonach zwei Wochen 
Mutterschaftsurlaub verpflichtend vor und/oder nach der Geburt genommen werden müssen 
beizubehalten und den Mitgliedstaaten die Verteilung des übrigen Zeitraums zu überlassen. 
Dies entspricht einem Anliegen der überwiegenden Mehrzahl der Mitlgliedstaaten, da sich die 
nationalen Regelungen – aus jeweils nachvollziehbaren und in ausgewogenen nationalen 
Gesamtsystemen erklärbaren Gründen – erheblich unterscheiden und sich eine 
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Gemeinschaftsregelung als nicht erforderlich erweist.

Muudatusettepanek 90
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust ja neljanädalast kohustuslikku 
puhkust enne sünnitust. Liikmesriigid 
võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et 
artiklis 2 määratletud töötajatel on õigus 
vabalt valida aeg, millal nad võtavad 
rasedus- ja sünnituspuhkuse 
mittekohustusliku osa (enne või pärast 
sünnitust).

Or. el

Selgitus

Kohustuslik sünnituseelne puhkus on ülimalt tähtis, et töötajat ei sunnitaks töötama kuni 
raseduse viimase järguni, ja et tagada tulevase ema ja sündimata lapse tervise minimaalne 
kaitse. 

Muudatusettepanek 91
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
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kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

kuueteistkümne nädala pikkust
kohustuslikku täielikult tasustatavat
puhkust pärast sünnitust. Liikmesriigid 
võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et 
artiklis 2 määratletud töötajatel on õigus 
vabalt valida aeg, millal nad võtavad 
rasedus- ja sünnituspuhkuse 
mittekohustusliku osa (enne või pärast 
sünnitust). Kuueteistkümne nädala 
pikkune kohustuslik puhkus kehtib 
kõikide töötajate suhtes, olenemata 
eelnevalt töötatud päevade arvust.

Or. pt

Muudatusettepanek 92
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust). 

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võivad pikendada 
rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kohustuslikku osa kõige rohkem kümne 
nädalani pärast sünnitust ja nelja 
nädalani enne sünnitust.

Or. it

Selgitus

Töötajat tuleks kaitsta eelkõige vahetult sünnitusjärgsel ajal, mil rinnaga toitmine ja lapse 
kasvamine nõuavad naiselt suurt füüsilist ja vaimset pingutust.
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Muudatusettepanek 93
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust). Kuuenädalane 
kohustuslik rasedus- ja sünnituspuhkus 
kehtib kõikide naistöötajate suhtes, 
olenemata enne sünnitust töötatud 
päevade arvust.

Or. en

Selgitus

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.

Muudatusettepanek 94
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2



PE430.643v01-00 32/61 AM\795886ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust enne 
ja vähemalt kuuenädalast kohustuslikku 
puhkust pärast sünnitust. Liikmesriigid 
võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et 
artiklis 2 määratletud töötajatel on õigus 
vabalt valida aeg, millal nad võtavad 
rasedus- ja sünnituspuhkuse 
mittekohustusliku osa (enne või pärast 
sünnitust).

Or. de

Selgitus

Kohustusliku rasedus- ja sünnituspuhkuse kehtestamine enne sünnitust tuleb kasuks 
emakssaaja tervisele, kuna sellel ajal on naise füüsiline koormus eriti suur ning stressi ja 
pinge tõttu töökohal on viimastel nädalatel enne sünnitust ühelt poolt suurem enneaegse 
sünnituse oht ja teiselt poolt ei ole töötajal võimalust valmistuda piisavalt erakordse füüsilise 
ja psüühilise tõestatud koormusega toime tulemiseks pärast sünnitust.

Muudatusettepanek 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui rasedus katkeb komplikatsioonide 
tõttu enne 28. nädalat, antakse töötajale 
vähemalt kuus nädalat puhkust.

Or. el

Selgitus

Pärast raseduse katkemist vajab naise organism piisavalt aega taastumiseks.
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Muudatusettepanek 96
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Töötaja teatab valitud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajavahemikust kolm 
kuud enne selle alguskuupäeva.

Or. it

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkuse kuupäevadest teatamise kohustus lihtsustab tööandjal töö 
planeerimist ja aitab vältida organisatsioonilisi probleeme.

Muudatusettepanek 97
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Töötaja peab valitud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajavahemikust teatama 
vähemalt kolm kuud enne puhkuse 
alguskuupäeva.

Or. nl

Selgitus

Raportööri muudatusettepanekus nr 25 on öeldud, et viimase kolme kuu jooksul enne 
sünnitust ei tohiks rasedat töötajat sundida ületunde tegema. Kui töötaja umbkaudu sel ajal 
oma valitud rasedus- ja sünnituspuhkuse ajast teatab, on tööandjal kergem talle asendajat 
leida.
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Muudatusettepanek 98
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Mitmikute sünni korral pikendatakse 
artikli 8 lõikes 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkust nelja nädala võrra iga 
lapse kohta.

Or. nl

Selgitus

Ka tavapärase puhkuse kogukestust väljendatakse nädalates.

Muudatusettepanek 99
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rasedus- ja sünnituspuhkuse 
sünnituseelset osa pikendatakse 
ajavahemiku võrra, mis jääb eeldatava ja 
tegeliku sünnituskuupäeva vahele, 
vähendamata seejuures puhkuse 
ülejäänud osa.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tööandjale peab jääma prognoosimis- ja plaanimisvõimalus seoses töötaja naasmisega 
töökohale pärast võimalikku hilisemat sünnitust.



AM\795886ET.doc 35/61 PE430.643v01-00

ET

Muudatusettepanek 100
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt tuleks see jätta liikmesriikide reguleerida. Peale selle ei 
ole vajalik nende juhtumite nimetamine, mille puhul tuleks ette näha täiendav sünnitus- ja 
raseduspuhkus, ka seda peaksid saama liikmesriigid ise kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 101
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et meditsiiniliselt 
õigustatud juhtumite korral pikendatakse 
rasedus- ja sünnituspuhkust. Selle
puhkuse kestus peaks olema 
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Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele. Puudega 
imikute sünni korral tuleb rasedus- ja 
sünnituspuhkust vähemalt kaheksa 
nädala võrra pikendada. 

Or. de

Selgitus

Ei ole vaja tuua näiteid, mille puhul tuleks ette näha täiendav sünnitus- ja raseduspuhkus, sest 
neid peaksid saama liikmesriigid ise kindlaks määrata. Ainsa erandi moodustab puudega 
imikute sünd, sest sellega kaasneb maksimaalse kaitse vajadus. 

Muudatusettepanek 102
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele. 

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni või ema puude korral antakse 
täiendavat täielikult tasustatavat puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele. Ühtlasi tagavad 
liikmesriigid kaheteistkümne nädala 
pikkuse täielikult tasustatud puhkuse, kui 
laps sündis surnult.

Or. pt
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Muudatusettepanek 103
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et
haiguspuhkus, mida antakse rasedusest 
või sünnitusest tuleneva haiguse või 
komplikatsioonide korral ning mis leiab 
aset vähemalt neli nädalat enne sünnitust, 
ei mõjuta rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestust.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt tuleks liikmesriikides sobivate meetmete leidmine jätta 
tööturu osapoolte ülesandeks. 

Muudatusettepanek 104
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et 
haiguspuhkus, mida antakse rasedusest 
või sünnitusest tuleneva haiguse või 
komplikatsioonide korral ning mis leiab 
aset vähemalt neli nädalat enne sünnitust, 
ei mõjuta rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestust. 

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Kord, mis ei võta rasedus-ja sünnituspuhkuse puhul arvesse kuni neljanädalast haiguse tõttu 
töölt puudutud ajavahemikku, tuleb tagasi lükata, sest see pikendab ebaproportsionaalselt 
kogu töölt eemal viibimise perioodi kombineerituna rasedus- ja sünnituspuhkuse rakendamise 
kavandatud paindlikkusega. Mittearvestamine võimaldab tööandjal töötaja tööle naasmist 
prognoosida ja annab talle plaanimiskindluse, mis on tema tegevuseks hädavajalikud.

Muudatusettepanek 105
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et haiguspuhkus, 
mida antakse rasedusest või sünnitusest 
tuleneva haiguse või komplikatsioonide 
korral ning mis leiab aset vähemalt neli
nädalat enne sünnitust, ei mõjuta rasedus-
ja sünnituspuhkuse kestust.

5. Liikmesriigid tagavad, et haiguspuhkus, 
mida antakse rasedusest või sünnitusest 
tuleneva haiguse või komplikatsioonide 
korral ning mis leiab aset vähemalt kuus
nädalat enne sünnitust, tuleb rasedus- ja 
sünnituspuhkusest puhul arvesse võtta.

Or. de

Muudatusettepanek 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Direktiivi ei rakendata füüsilisest 
isikust ettevõtjate suhtes.

Or. de
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Muudatusettepanek 107
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 8 a

Isapuhkus / ühine sünnitusjärgne puhkus
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et töötajal, kelle 
abikaasa või elukaaslane on hiljuti 
sünnitanud, on õigus vähemalt 
kahenädalasele katkestamatule täielikult 
tasustatavale kohustuslikule isapuhkusele 
/ ühisele sünnitusjärgsele puhkusele, mis 
tuleb võtta pärast abikaasa või 
elukaaslase sünnitust.
2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et töötajale, kelle 
abikaasa või elukaaslane on hiljuti 
sünnitanud, antakse eripuhkust, kaasa 
arvatud sünnitus- ja raseduspuhkuse 
kasutamata osa, lapse ema surma või 
füüsilise võimetuse korral.”

Or. en

Muudatusettepanek 108
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisatakse järgmine artikkel:
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Artikkel 8 a

Isapuhkus

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et hiljuti isaks saanud 
töötajatel on õigus vähemalt 
neljanädalasele katkestamatule 
isapuhkusele, mida ei saa üle kanda, 
millest kaks nädalat on kohustuslikud ja 
tuleb võtta pärast töötaja abikaasa või 
partneri sünnitust.
2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et isal on võimalik 
võtta eripuhkust võimaliku kasutamata 
jäänud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
ulatuses ema surma või füüsilise 
teovõimetuse korral. 

Or. pt

Muudatusettepanek 109
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Vallandamise keelamine

Tagamaks, et artiklis 2 määratletud 
töötajad saaksid teostada käesolevas 
artiklis tunnustatud tervise- ja 
ohutusalaseid õigusi, sätestatakse 
järgmine: 
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei 
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ole seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, 
et pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.
2. Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise 
nõuetekohaselt põhjendatud aluse. Kui 
vallandamine toimub kuue kuu jooksul 
pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu, 
nagu on sätestatud artikli 8 lõikes 1, peab 
tööandja asjaomase töötaja taotlusel 
kirjalikult esitama tema vallandamise 
nõuetekohaselt põhjendatud aluse.
3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kaitsta artiklis 2 määratletud 
töötajaid sellise vallandamise tagajärgede 
eest, mis on punktide 1 ja 2 alusel 
ebaseaduslik.
4. Naise halvem kohtlemine raseduse või 
artiklis 8 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse tõttu on direktiivi 
2002/73/EÜ (mida on ümber sõnastatud 
direktiiviga 2006/54/EÜ) tähenduses 
diskrimineerimine.

Or. de

Selgitus

Töökoha kaitset reguleerivate sätete kohaldamisala laiendamine tooks endaga tööandjate 
jaoks kaasa rahalise ja korraldusliku koormuse suure kasvu, ilma et need sätted töötajate 
tervisekaitse seisukohast tungivalt vajalikud oleksid. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ja 
sellega seotud majanduslike mõjude tõttu peaks seega kohaldamisala laiendamise küsimuse 
üle otsustama liikmesriik. 

Muudatusettepanek 110
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei 
ole seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, 
et pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et tööandja ei saaks 
temale sobivatel asjaoludel rasedus- ja 
sünnituspuhkust, isapuhkust ega laste 
hooldamiseks võetud eripuhkust 
katkestada, ning et keelata artiklis 2 
määratletud töötaja vallandamine ja 
vallandamise ettevalmistamine 
ajavahemikus tema raseduse algusest kuni 
aasta möödumiseni sünnitusest.

Or. pt

Muudatusettepanek 111
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni ja ühtlasi kuni lapse esimese 
sünnipäevani, välja arvatud erijuhtudel, 
mis ei ole seotud tema olukorraga ning mis 
on lubatud riiklike õigusaktide ja/või 
tavade alusel ning võimaluse korral 
tingimusel, et pädev ametiasutus on 
andnud oma nõusoleku.

Or. it
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Selgitus

Töötajaid tuleks kaitsta kogu rasedus- ja sünnituspuhkuse aja jooksul ja see kaitse peaks 
kestma kuni lapse esimese sünnipäevani.

Muudatusettepanek 112
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

Or. de

Selgitus

On väga raske tõendada, kas vallandamine on ette valmistatud või mitte, seega põhjustab see 
lõige rohkem õiguslikku ebakindlust kui selgust.

Muudatusettepanek 113
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni vähemalt 16 nädala 
möödumiseni sünnitusest, välja arvatud 
erijuhtudel, mis ei ole seotud tema 
olukorraga ning mis on lubatud riiklike 
õigusaktide ja/või tavade alusel ning 
võimaluse korral tingimusel, et pädev 
ametiasutus on andnud oma nõusoleku.

Or. nl

Selgitus

Raportööri ettepanekus räägitakse nelja kuu pikkusest ajavahemikust. Ka tavapärase puhkuse 
kogukestust väljendatakse nädalates.

Muudatusettepanek 114
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine kuni lapse esimese 
sünnipäevani, välja arvatud erijuhtudel, 
mis ei ole seotud tema olukorraga ning mis 
on lubatud riiklike õigusaktide ja/või 
tavade alusel ning võimaluse korral 
tingimusel, et pädev ametiasutus on 
andnud oma nõusoleku.
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Or. it

Selgitus

Soovitatav on pikendada vallandamise keeldu lapse esimese sünnipäevani, sest emad vajavad 
suuremat kaitset, kui rasedus- ja sünnituspuhkus on lõppenud.

Muudatusettepanek 115
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et tagada rasedate või rinnaga 
toitvate töötajate ohutus ja tervise kaitse 
seoses ergonoomiliste tingimuste, tööaja 
(sealhulgas öötöö ja töö vahetamine) ja 
töökoormusega, samuti suurem kaitse 
eriliste nakkuslike ainete, ohtlike ainete ja 
ioonkiirguse vastu; tööandja on 
kohustatud kohandama töökoha tervise-
ja ohutustingimusi vastavalt rasedate või 
rinnaga toitvate töötajate vajadustele. 

Or. en

Selgitus

Rasedate töötajate tervise ja ohutuse kaitse peaks olema üks käesoleva direktiivi peamisi 
eesmärke.

Muudatusettepanek 116
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise 
nõuetekohaselt põhjendatud aluse. Kui 
vallandamine toimub kuue kuu jooksul 
pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu, 
nagu on sätestatud artikli 8 lõikes 1, peab 
tööandja asjaomase töötaja taotlusel 
kirjalikult esitama tema vallandamise 
nõuetekohaselt põhjendatud aluse.

2. Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus või kuue kuu jooksul pärast 
rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu, nagu on 
sätestatud artikli 8 lõikes 1, peab tööandja 
asjaomase töötaja taotlusel kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Vallandamise 
materiaalseid eeldusi, mis on sätestatud 
siseriiklikes õigusaktides, see ei mõjuta.

Or. de

Muudatusettepanek 117
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed rasedate diskrimineerimise 
tõkestamiseks tööturul, luues võrdsed 
võimalused tööle saamisel, kui taotleja 
vastab kõikidele taotletava ametikohaga 
seotud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Artiklites 5, 6 ja 7 nimetatud juhtudel 
peavad artiklis 2 määratletud töötajatele 
olema tagatud töölepinguga seotud 
tööalased õigused, sealhulgas töötasu 
säilimine ja/või õigus võrdväärsele 
toetusele, vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja siseriiklikele tavadele;

Or. en

Selgitus

Naised peaksid saama hüvitist täispalga ulatuses, et nende majanduslik olukord emaduse 
tõttu ei halveneks.

Muudatusettepanek 119
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – lõige 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Kui tööandja on artiklis 2 määratletud 
töötaja kõrvaldanud töölt, ilma et töötajal 
oleks meditsiiniline näidustus, sest ta on 
seisukohal, et töötaja ei saa töötada, saab 
töötaja artikli 8 punkti 2 kohase rasedus- ja 
sünnituspuhkuse alguseni hüvitist, mis on 
võrdne tema täistöötasuga.

1a. Kui tööandja on artiklis 2 määratletud 
töötaja kõrvaldanud töölt, ilma et töötajal 
oleks meditsiiniline näidustus, sest ta on 
seisukohal, et töötaja ei saa töötada, peab 
viimane ise arsti juurde minema. Kui arst 
on seisukohal, et naine saab töötada, peab 
tööandja ta tavatingimustel tööle lubama 
või saab töötaja artikli 8 punkti 2 kohase 
rasedus- ja sünnituspuhkuse alguseni 
hüvitist, mis on võrdne tema täistöötasuga.

Or. de

Selgitus

Konsulteerimine naise poolt vabalt valitud arstiga aitab välja selgitada, kas naine on 
tegelikult haige või mitte. Edasisi meetmeid tuleks võtta üksnes läbivaatuse konkreetse 
tulemusele toetudes.
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Muudatusettepanek 120
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – punkt a a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 1 a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Artiklile 11 lisatakse järgmine punkt 
1 a a:
1 a a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
ennetavaid ja järelevalvemeetmeid 
rasedate töötajate ja hiljuti sünnitanud 
töötajate kaitse ja ohutuse tagamiseks 
töökohal.

Or. en

Selgitus

Stress töökohal võib mõjutada rasedate töötajate ja vastsündinud laste emade psüühikat ja 
seega ka loodet või vastsündinut. Vaja on järelevalvemeetmeid paindliku turvalisuse 
tagamiseks.

Muudatusettepanek 121
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) artiklis 2 määratletud töötajate õigus 
naasta samale või sellega võrdväärsele 
töökohale töötaja jaoks mitte halvematel 
tingimustel ja õigus kasutada paranenud 
töötingimusi, millele tal oleks tekkinud 
õigus oma äraoleku ajal.

c) artiklis 2 määratletud töötajate õigus 
naasta samale või sellega võrdväärsele 
töökohale töötaja jaoks mitte halvematel 
tingimustel ja õigus kasutada paranenud 
töötingimusi, millele tal oleks tekkinud 
õigus oma äraoleku ajal; 
ümberstruktureerimise või 
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tootmisprotsessi põhjaliku 
ümberkorraldamisega kaasnevates 
erandlikes olukordades tuleb töötajate 
huvide esindajatele anda alati võimalus 
arutada koos tööandjaga nende 
muudatuste mõju töötajatele, keda need 
puudutavad.

Or. de

Muudatusettepanek 122
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c 
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestada ülemmäära,. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui hüvitis, mida artiklis 2 
määratletud töötajad saaksid juhul, kui 
nad katkestaksid oma tegevuse tervislikel 
põhjustel. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitis 
on piisavalt samaväärne, kui sellega on 
tagatud viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek. Rasedus- ja 
sünnituspuhkusel olevale töötajale 
makstakse täispalka ja toetus moodustab 
100% viimasest kuupalgast või keskmisest 
kuupalgast. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

Or. en

Selgitus

Täispalga maksmine aitab tagada, et naise otsus lapsi saada ei vii tema majandusliku 
olukorra halvenemiseni. Paljudes liikmesriikides makstakse juba praegu töötajale rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajal 80-100% tema keskmisest töötasust. Rasedaid töötajaid ei tohiks 
lapsesaamise otsuse eest rahaliselt karistada.



PE430.643v01-00 50/61 AM\795886ET.doc

ET

Muudatusettepanek 123
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestada ülemmäära,. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui hüvitis, mida artiklis 2 
määratletud töötajad saaksid juhul, kui 
nad katkestaksid oma tegevuse tervislikel 
põhjustel. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitis 
ei tohi olla väiksem kui hüvitis, mida 
artiklis 2 määratletud töötajad saaksid 
juhul, kui nad katkestaksid oma tegevuse 
tervislikel põhjustel, või väiksem kui kaks 
kolmandikku töötaja viimasest kuutasust 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele, 
seejuures on liikmesriigi seadusandjal 
õigus määrata kindlaks ülemmäär ja 
hüvitise saamise ajavahemik.

Or. de

Selgitus

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt.

Muudatusettepanek 124
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse samaväärseks, kui sellega on 
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viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega
kehtestada ülemmäära,. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui hüvitis, mida artiklis 2 
määratletud töötajad saaksid juhul, kui 
nad katkestaksid oma tegevuse tervislikel 
põhjustel. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

tagatud viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestatud ülemmäära. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui 100 % töötaja viimasest 
kuupalgast või keskmisest kuupalgast. 
Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
keskmise kuupalga arvutamise aluseks 
oleva ajavahemiku.

Or. pt

Muudatusettepanek 125
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lisatakse punkt 3 a:
3 a) tuleb tagada rasedus- ja 
sünnituspuhkusel olevate töötajate õigus 
saada automaatselt osa mis tahes neid 
puudutavast palgatõusust, ilma et nad 
peaksid palgatõusu saamiseks oma 
rasedus- ja sünnituspuhkust ajutiselt 
katkestama;

Or. en

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkusel olevate töötajate ametikoha palga tõusu korral peaks see nende 
suhtes automaatselt jõustuma, et nad ei peaks oma rasedus- ja sünnituspuhkust katkestama 
ainult selleks, et saada osa palgatõusust ja seejärel uuesti puhkusele jääda. Selles suhtes 
väheneb ja lihtsustub tööandja jaoks ka haldustöö.
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Muudatusettepanek 126
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes 
taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
sellise taotluse läbi vaatama, võttes 
arvesse nii tööandja kui ka töötaja 
vajadusi.

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel, asendusemaduse 
korral samuti naisel, kes kavatseb asuda 
last kasvatama, on artiklis 8 sätestatud 
rasedus- ja sünnituspuhkuselt naastes 30 
kuu jooksul õigus kas tulla tööle üks (1) 
tund hiljem või lahkuda töölt üks (1) tund 
varem. Teise võimalusena võib tööandja 
nõusolekul lühendada nende igapäevast 
tööaega kahe (2) tunni võrra esimese 12 
kuu kestel ja ühe (1) tunni võrra järgmise 
kuue kuu kestel. Selline korraldus ei 
mõjuta mingil moel töötaja palka.

Or. el

Selgitus

Väga tähtis ja tänuväärne on teha suuremaid pingutusi pereelu ja töö ühitamiseks. See on 
oluline sündimuse suurendamiseks vananeva elanikkonnaga Euroopas. Samuti on see vajalik 
naiste tööhõive suurendamiseks vastuseks tõsistele probleemidele seoses majandusliku 
jätkusuutlikkuse ja tähtsate sotsiaalsete teemadega.

Muudatusettepanek 127
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -4 (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-4) Artiklisse 12 lisatakse järgmine lõige:
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„1 a. Liikmesriigid võivad vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele 
usaldada asjakohase tasandi juhtkonnale 
ja töötajatele kollektiivlepingute 
säilitamise või sõlmimise, kus 
kehtestatakse üksikasjalik kord rasedate, 
hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate 
töötajate tööohutuse ja töötervishoiu 
parandamiseks.
Nimetatud kollektiivlepingute ja ...* 
kehtivate lepingutega, samuti nende 
hilisemate uuendatud versioonidega võib, 
tingimusel, et neis austatakse rasedate, 
hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvate 
töötajate ohutuse ja tervise üldist kaitset 
töökohal (vastavalt liikmesriikide 
kehtestatud tingimustele ja piirangutele) 
kehtestada korraldusi ja sätteid, mis 
erinevad käesolevas direktiivis sätestatust, 
kui need vastavad direktiivi eesmärkidele 
ja põhimõtetele.”
*ELT: palun sisestada käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev.

Or. da

Selgitus

Mitmes liikmesriigis kehtivad paremad rasedus- ja sünnituspuhkuse eeskirjad kui käesolevas 
direktiivis ette nähtud. Mõnedes liikmesriikides määravad rasedus- ja sünnituspuhkuse korra 
suuremas osas tööandjad ja töötajad. Kui kollektiivlepingutes peetakse kinni rasedate 
töötajate direktiivi põhimõtetest ja eesmärkidest, peaks niisuguste lepingute sõlmimine ja 
säilitamine olema võimalik. See on paindliku turvalisuse põhimõtetega kooskõlas ja käesoleva 
direktiiviga hõlmatud töötajatele kasulik. 

Muudatusettepanek 128
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lisatakse artikkel 12 a: välja jäetud

Artikkel 12 a

Tõendamiskohustus

1. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui isik, kes leiab, et tema 
käesoleva direktiivi alusel antud õigusi on 
rikutud, esitab kohtule või muule 
pädevale asutusele asjaolud, mille põhjal 
võib nimetatud rikkumist eeldada, peab 
kostja tõendama, et direktiivi alusel antud 
õigusi ei ole rikutud. 
Punkt 1 ei takista liikmesriikidel 
kehtestada hagejale soodsamaid 
tõendamiseeskirju.
Punkti 1 ei kohaldata kriminaalmenetluse 
suhtes.
Liikmesriigid ei pea kohaldama punkti 1 
menetluste suhtes, mille korral kohus või 
pädev asutus teeb kindlaks juhtumi 
asjaolud 

Punkte 1–4 kohaldatakse ka 
kohtumenetluste suhtes, mida on 
alustatud artikli 12 alusel.

Or. cs

Selgitus

Esitatud kord rikub süütuse eelduse põhimõtet ja töötajate ning tööandjate tasakaalustatud 
positsioone. Kaebuse esitaja peaks suutma seda tõestada. Kui kostja väidab, et midagi ei 
juhtunud, on võimatu sundida teda tõendama, et midagi ei juhtunud.
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Muudatusettepanek 129
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lisatakse artikkel 12 a: välja jäetud

Artikkel 12 a
Tõendamiskohustus

1. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui isik, kes leiab, et tema 
käesoleva direktiivi alusel antud õigusi on 
rikutud, esitab kohtule või muule 
pädevale asutusele asjaolud, mille põhjal 
võib nimetatud rikkumist eeldada, peab 
kostja tõendama, et direktiivi alusel antud 
õigusi ei ole rikutud.
2. Punkt 1 ei takista liikmesriikidel 
kehtestada hagejale soodsamaid 
tõendamiseeskirju.
3. Punkti 1 ei kohaldata 
kriminaalmenetluse suhtes.
4. Liikmesriigid ei pea kohaldama 
punkti 1 menetluste suhtes, mille korral 
kohus või pädev asutus teeb kindlaks 
juhtumi asjaolud
5. Punkte 1–4 kohaldatakse ka 
kohtumenetluste suhtes, mida on 
alustatud artikli 12 alusel.

Or. de

Selgitus

Tõendamiskohustuse ümberpööramise põhimõte ei peaks direktiivis sätestatud olema, sest see 
tähendab tööandja jaoks tarbetut bürokraatiat (nt põhjaliku tõendamise kohustus) ja naiste 
jaoks uusi takistusi töölevõtmisel.
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Muudatusettepanek 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lisatakse artikkel 12 a: välja jäetud

Artikel 12 a
Tõendamiskohustus

1. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui isik, kes leiab, et tema 
käesoleva direktiivi alusel antud õigusi on 
rikutud, esitab kohtule või muule 
pädevale asutusele asjaolud, mille põhjal 
võib nimetatud rikkumist eeldada, peab 
kostja tõendama, et direktiivi alusel antud 
õigusi ei ole rikutud.
2. Punkt 1 ei takista liikmesriikidel 
kehtestada hagejale soodsamaid 
tõendamiseeskirju.
3. Punkti 1 ei kohaldata 
kriminaalmenetluse suhtes.
4. Liikmesriigid ei pea kohaldama 
punkti 1 menetluste suhtes, mille korral 
kohus või pädev asutus teeb kindlaks 
juhtumi asjaolud
5. Punkte 1–4 kohaldatakse ka 
kohtumenetluste suhtes, mida on 
alustatud artikli 12 alusel.

Or. de

Selgitus

Tõendamiskohustuse ümberpööramise põhimõte ei peaks direktiivis sätestatud olema, sest see 
tähendab tööandja jaoks tarbetut bürokraatiat (nt põhjaliku tõendamise kohustus) ja naiste 
jaoks uusi takistusi töölevõtmisel.
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Muudatusettepanek 131
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui isik, kes leiab, et tema 
käesoleva direktiivi alusel antud õigusi on 
rikutud, esitab kohtule või muule pädevale 
asutusele asjaolud, mille põhjal võib 
nimetatud rikkumist eeldada, peab kostja 
tõendama, et direktiivi alusel antud õigusi 
ei ole rikutud.

1. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui isik, kes leiab, et tema 
käesoleva direktiivi alusel antud õigusi on 
rikutud, esitab kohtule või muule pädevale 
asutusele asjaolud, mille põhjal võib 
nimetatud rikkumist eeldada, peab kostja 
või tööandja tõendama, et direktiivi alusel 
antud õigusi ei ole rikutud.

Or. nl

Selgitus

Tuleks nimetada ka tööandjat kui üht asjaga seotud isikutest, vaatamata sellele, kas ta on 
kostja või mitte.

Muudatusettepanek 132
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei pea kohaldama 
punkti 1 menetluste suhtes, mille korral 
kohus või pädev asutus teeb kindlaks 
juhtumi asjaolud

Välja jäetud

Or. el
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Selgitus

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of the 
relevant provisions concerning equal treatment, ensuring more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer .Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
the entitlements and protection afforded her under the provisions of this directive would be 
substantially undermined. 

Muudatusettepanek 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei pea kohaldama punkti 1 
menetluste suhtes, mille korral kohus või 
pädev asutus teeb kindlaks juhtumi 
asjaolud

4. Liikmesriigid ei pea kohaldama punkti 1 
menetluste suhtes, mille korral kohus teeb 
kindlaks juhtumi asjaolud

Or. el

Selgitus

Sellega tagatakse asjaomaste naistöötajate tõhusam kaitse.

Muudatusettepanek 134
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Punkte 1–4 kohaldatakse ka 
kohtumenetluste suhtes, mida on alustatud 
artikli 12 alusel.”

5. Punkte 1–3 kohaldatakse ka 
kohtumenetluste suhtes, mida on alustatud 
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artikli 12 alusel.”

Or. el

Selgitus

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of the 
relevant provisions concerning equal treatment, providing more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer. Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
the entitlements and protection accorded to her under the provisions of this directive would 
be substantially undermined.

Muudatusettepanek 135
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad oma õigussüsteemis 
vajalikke meetmed, et kaitsta isikuid mis 
tahes pahatahtliku kohtlemise või 
negatiivsete tagajärgede eest, mis on 
seotud nende esitatud kaebuse või 
algatatud menetlusega, mille eesmärk on 
tagada käesoleva direktiivi alusel antud 
õiguste austamine.

Liikmesriigid võtavad oma õigussüsteemis 
vajalikke meetmed, et kaitsta isikuid, 
kaasa arvatud tunnistajad, mis tahes 
pahatahtliku kohtlemise või negatiivsete 
tagajärgede eest, mis on seotud nende 
esitatud kaebuse või algatatud 
menetlusega, mille eesmärk on tagada 
käesoleva direktiivi alusel antud õiguste 
austamine.”

Or. el

Selgitus

Kaitse laiendamine tunnistajatele võimaldab tagada, et nad saavad anda kaebuste 
käsitlemisel usaldusväärseid tunnistusi, kartmata diskrimineerimist. 
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Muudatusettepanek 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida rakendatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
riiklike sätete rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed selliste 
eeskirjade kohaldamise tagamiseks. 
Karistuseks, mis peab olema tõhus, 
proportsionaalne ja hoiatav, võib olla 
kahju hüvitamine, kusjuures hüvitise 
ülemmäär ei tohi olla eelnevalt kindlaks 
määratud.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida rakendatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
riiklike sätete rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed selliste 
eeskirjade kohaldamise tagamiseks. 
Karistuseks võib olla kahju hüvitamine 
kannatanule ning karistus peab olema 
tõhus ja proportsionaalne.

Or. de

Selgitus

Kahju hüvitamise õiguste piiramise keelustamisega piirab EL ebaproportsionaalselt 
liikmesriigi siseriiklike reeglite kehtestamise õigust ja sunnib teda üle võtma detailseid 
sätteid, mis ei ole liikmesriigi menetlusõigusega kooskõlas.  

Muudatusettepanek 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikel 12d
Võrdõiguslikkusega tegelev asutus

välja jäetud

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2002/73/EÜ (mis on uuesti sõnastatud 
direktiiviga 2006/54/EÜ) artikli 20 alusel 
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määratud asutus(ed), kelle ülesanne on 
edendada, analüüsida, jälgida ja toetada 
kõigi isikute võrdset, soolise 
diskrimineerimiseta kohtlemist, on 
pädev(ad) ka küsimustes, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, 
kui need on peamiselt seotud võrdse 
kohtlemise ning mitte töötaja tervise ja 
ohutusega.

Or. de

Selgitus

Ka ühendamist taotlevate meetmete võtmisel tuleks bürokraatia vähendamise eesmärki 
arvesse võtta. Näib, et rasedus- ja sünnituspuhkuse valdkonnas riiklikele võrdõiguslikkusega 
tegelevatele asutustele lisaülesannete määramine on selle eesmärgiga vastuolus.


