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Amendement 48
Marije Cornelissen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Titel van de richtlijn

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot wijziging van Richtlijn 
92/85/EEG van de Raad inzake de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot wijziging van Richtlijn 
92/85/EEG van de Raad inzake de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie en inzake de tenuitvoerlegging 
van maatregelen die werknemers helpen 
om hun professionele en hun familiale 
rechten en verplichtingen te combineren

Or. en

Motivering

Met de gecombineerde rechtsgrondslag, onder meer artikel 141, lid 3, van het EG-Verdrag, kan 
de werkingssfeer van de richtlijn worden verruimd. De algemene benadering zorgt voor een 
sterkere boodschap aan het adres van de ondernemingen, namelijk dat de menselijke 
voortplanting zowel een zaak van mannen als van vrouwen is.

Amendement 49
Pascale Gruny

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6-bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Richtlijn 96/34/EG van de Raad 
van 3 juni 1996 betreffende de door de 
UNICE, het CEEP en het EVV gesloten 
raamovereenkomst over 
ouderschapsverlof1 legt 
minimumvoorschriften vast om werkende 
ouders te helpen werk en 
ouderschapsverantwoordelijkheden met 
elkaar te combineren, De sociale partners 
hebben echter op 18 januari 2009 een 
akkoord bereikt en momenteel is een 
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voorstel voor een richtlijn in behandeling.
1 PB L 145 van 19. 6. 1996, blz. 4.

Or. fr

Motivering

Richtlijn 96/34/EG van de Raad is een raamovereenkomst tussen BusinessEurope (UNICE), het 
CEEP en het EVV over ouderschapsverlof en vormt een belangrijke aanvulling op het voorstel 
tot wijziging van richtlijn 92/85/EEG, omdat zij minimumvoorschriften behelst die het werkende 
ouders gemakkelijker moeten maken hun beroeps- en gezinstaken te combineren. Maar er moet 
op gewezen worden dat de sociale partners op 18/06/09 een akkoord hebben bereikt en dat er 
momenteel een voorstel voor een richtlijn in behandeling is die bovengenoemde 
raamovereenkomst actualiseert.

Amendement 50
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De regelingen inzake 
zwangerschapsverlof als bedoeld in deze 
richtlijn worden met dien verstande 
getroffen, dat aanvullend, voor de 
gezondheidsbescherming niet 
noodzakelijk zwangerschapsverlof, 
vrouwen op de arbeidsmarkt sterk zou 
benadelen.

Or. de

Amendement 51
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De regelingen inzake 
zwangerschapsverlof als bedoeld in deze 
richtlijn worden met dien verstande 
getroffen, dat de combinatie van gezin en 
werk op Europees niveau reeds voldoende 
geregeld is in de richtlijn inzake 
ouderschapsverlof, die gebaseerd is op 
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een overeenkomst van de sociale partners.
De combinatie van gezin en werk is in 
vele lidstaten voorbeeldig geregeld door de 
mogelijkheid om zwangerschapsverlof, 
ouderschapsverlof, gezinstoelagen of 
andere modellen met elkaar te 
combineren. 

Or. de

Amendement 52
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) De regelingen inzake 
zwangerschapsverlof als bedoeld in deze 
richtlijn worden met dien verstande 
getroffen, dat de terugkeer van vrouwen 
op de arbeidsmarkt niet effectief wordt 
gestimuleerd door een verlenging van het 
zwangerschapsverlof maar door een 
verbetering van de opvangmogelijkheden 
voor bijvoorbeeld kinderen jonger dan 3 
jaar. 

Or. de

Amendement 53
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De regeling inzake 
zwangerschapsverlof als bedoeld in deze 
richtlijn mag niet in strijd zijn met de 
regelingen van de lidstaten inzake 
ouderschapsverlof en is geenszins bedoeld 
om die modellen te omzeilen. Regelingen 
inzake zwangerschapsverlof en bestaande 
modellen van de lidstaten inzake 
ouderschapsverlof kunnen met elkaar 
gecombineerd en met elkaar verrekend 



PE430.643v01-00 6/58 AM\795886NL.doc

NL

worden. Beide vullen elkaar aan en 
kunnen er samen voor zorgen dat werk en 
gezin beter kunnen worden gecombineerd. 

Or. de

Motivering

In het Commissievoorstel wordt de mogelijkheid om zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof 
met elkaar te combineren in hoge mate opengelaten. De bedoelde maatregelen moeten 
verenigbaar zijn met de in de afzonderlijke lidstaten bestaande modellen van zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof  (bijvoorbeeld met betrekking tot de verrekenbaarheid).

Amendement 54
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
noodzakelijk is hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen.

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie is het 
noodzakelijk hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen en vóór de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
vier weken.

Or. el

Motivering

Het is zeer belangrijk dat er een minimumverlofperiode wordt opgelegd, omdat een zwangere 
werkneemster zich anders gedwongen voelt de gehele periode vóór de bevalling te blijven 
werken waardoor zij de gezondheid van zichzelf en van haar kind in gevaar brengt.
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Amendement 55
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Werkneemsters moeten tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie beschermd worden tegen de 
gezondheidsrisico's van lange en 
ongewone arbeidstijden. Met name mogen 
zij niet worden verplicht om overuren te 
maken, 's nachts of op zon- en feestdagen 
te werken.

Or. de

Motivering

Lange en ongewone arbeidstijden vormen aantoonbare risicofactoren voor de gezondheid en de 
veiligheid van werkneemsters (zie bijvoorbeeld de studie van EUROFOUND, Extended and 
unusual working hours in European companies, Dublin, 2007;  en zie ook RELATIONSHIPS 
FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). Werkneemsters 
mogen tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie niet worden verplicht zich 
aan deze risico's bloot te stellen. Omdat kinderdagverblijven op zon- en feestdagen gesloten zijn 
is het bovendien voor moeders van groot belang op deze dagen niet te hoeven werken om gezin 
en werk met elkaar te kunnen combineren.

Amendement 56
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De zorg voor kinderen met een 
handicap stelt bijzondere eisen aan 
werkende moeders, die door de 
samenleving moeten worden erkend. De 
verhoogde kwetsbaarheid van werkende 
moeders van gehandicapte kinderen 
vraagt om toekenning van aanvullend 
zwangerschapsverlof; de minimumduur 
van dit verlof moet in de richtlijn worden 
vastgelegd.

Or. de
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Motivering

De zorg voor kinderen met een handicap stelt extra fysieke, mentale en psychologische eisen aan 
werkende moeders. Hun inspanningen om aan deze eisen te voldoen moeten door de 
samenleving worden erkend. Al tijdens de zwangerschap moeten moeders die een kind met een 
handicap verwachten, talrijke extra voorbereidingen treffen om het welzijn van hun kind te 
waarborgen. Voor dergelijke gevallen moet er een aanvullend minimumverlof worden vastgelegd 
om zwangere werkneemsters die een gehandicapt kind verwachten en werkende moeders van 
kinderen met een handicap in staat te stellen zich hierop in te stellen en de nodige 
voorbereidingen te treffen.

Amendement 57
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Voor een werkelijke gelijkheid 
van mannen en vrouwen, is het essentieel 
te voorzien in verplicht vaderschapsverlof 
voor mannen, onder gelijke voorwaarden 
als die welke voor zwangerschapsverlof 
gelden, behalve wat betreft de duur, zodat 
geleidelijk aan de voorwaarden worden 
geschapen voor een evenwichtige 
deelname van mannen en vrouwen aan de 
beroeps- en gezinsactiviteiten.

Or. en

Motivering

Het vaderschapsverlof moet verplicht worden zodat de mannen er niet van afzien ten gevolge 
van sociale druk. Er moet een signaal aan de arbeidsmarkt worden afgegeven dat ook mannen 
tijd met hun kinderen moeten doorbrengen, weg van de werkplek en hun baan. Bij de organisatie 
van economische activiteiten moet dus rekening worden gehouden met de menselijke 
voortplanting, wat niet alleen een maatschappelijke waarde bij uitstek is, maar ook een recht en 
een verantwoordelijkheid voor zowel mannen als vrouwen.

Amendement 58
Pascale Gruny

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(13 bis) Het vruchtbaarheidspercentage 
verschilt per lidstaat. Het zou daarom 
zinvol zijn om zich te laten inspireren 
door de goede praktijken in landen met 
een hoog vruchtbaarheidspercentage 
waar de vrouwen toch behouden blijven 
voor de arbeidsmarkt. 

Or. fr

Motivering

Sommige lidstaten hebben een hoog vruchtbaarheidspercentage en een hoge bezettingsgraad; 
het zou zinvol zijn deze modellen te bestuderen en zich erdoor te laten inspireren om het 
evenwicht tussen deze twee te bewaren en de vrouwen te behouden voor de arbeidsmarkt.

Amendement 59
Marije Cornelissen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze richtlijn laat de bepalingen van 
Richtlijn 2002/73/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 september 
2002 tot wijziging van Richtlijn 
76/207/EEG van de Raad betreffende de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen ten aanzien van de toegang tot 
het arbeidsproces, de beroepsopleiding en 
de promotiekansen, en ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden, zoals herschikt in 
Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep, onverlet.

(14) overwegende dat het in verband met 
de kwetsbaarheid van de werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie noodzakelijk is hun 
recht te geven op een vóór en/of na de 
bevalling te nemen zwangerschapsverlof 
van ten minste 24 aaneengesloten weken, 
en hun de verplichting op te leggen na de 
bevalling een zwangerschapsverlof van 
ten minste zes weken te nemen.

Or. en

Motivering

De duur van het zwangerschapsverlof varieert thans van 8 tot 45 weken in de lidstaten van de 
Europese Unie, waarbij het in sommige gevallen gaat om betaald verlof en in andere om 
onbetaald verlof. In sommige landen moeten vrouwen naast het betaalde zwangerschapsverlof 
aanvullend verlof aanvragen om borstvoeding te kunnen blijven geven. Verlenging van het 
zwangerschapsverlof van de huidige 14 weken tot 24 weken zal vrouwen na de bevalling in de 
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gelegenheid stellen gedurende zes aaneengesloten maanden borstvoeding te geven indien zij dat 
wensen, zonder dat zij hoeven te goochelen met andere opties, zoals het indienen van een 
medisch attest.

Amendement 60
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Personen die zijn 
gediscrimineerd, dienen over adequate 
mogelijkheden voor rechtsbescherming te 
beschikken. De lidstaten waarborgen in 
hun respectieve rechtsstelsels dat de 
rechten van zwangere vrouwen op 
effectieve wijze worden beschermd. 

Or. de

Amendement 61
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De lidstaten moeten actieve 
deelname van de sociale partners 
aanmoedigen en stimuleren om de 
betrokkenen beter voor te lichten en 
effectievere regelingen te treffen. Door de 
dialoog met bovengenoemde organisaties 
aan te moedigen kunnen de lidstaten meer 
feedback krijgen en meer inzicht in de 
praktische uitvoering van de richtlijn, en 
in de problemen die zich naar alle 
waarschijnlijkheid zullen voordoen, om 
discriminatie tegen te gaan.

Or. el

Motivering

Deelname van de sociale partners is uitermate belangrijk om discriminatie tegen te gaan. Hun 
gegevensbestanden kunnen extra informatie verschaffen voor werknemers over hun rechten en 
een bron van feedback voor de lidstaten, omdat zij meer ervaring hebben met de problemen die 
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naar alle waarschijnlijkheid zullen ontstaan. Wij achten het derhalve van belang ervoor te 
zorgen dat zij actief deelnemen en een open dialoog aangaan.

Amendement 62
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Het volgende punt wordt 
toegevoegd aan artikel 1: 
"3 bis. Bovendien zorgt deze richtlijn 
ervoor dat werkneemsters hun essentiële 
gezinstaken kunnen vervullen en biedt zij 
specifieke en adequate bescherming voor 
moeder en kind." 

Or. it

Motivering

In het nieuwe punt wordt benadrukt dat werkende vrouwen hun essentiële rol als moeder moeten 
kunnen vervullen.

Amendement 63
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Het volgende punt 3 ter wordt 
toegevoegd aan artikel 1:
"3 ter. Deze richtlijn beschermt 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
wanneer het onwettige kinderen, 
geadopteerde kinderen of pleegkinderen 
betreft."

Or. it
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Motivering

Dit amendement beoogt de bescherming uit te breiden tot onwettige kinderen, geadopteerde 
kinderen en pleegkinderen.

Amendement 64
Pascale Gruny

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Artikel 2, letter a), wordt vervangen 
door:
"a) zwangere werkneemster of 
werkneemster tijdens de zwangerschap: 
elke zwangere werkneemster, met inbegrip 
van huispersoneel, die de werkgever in 
kennis stelt van haar toestand, 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken;"

Or. fr

Motivering

In de kaderrichtlijn inzake veiligheid en gezondheid wordt huispersoneel van de werkingssfeer 
uitgesloten. Het moet echter uitdrukkelijk worden opgenomen in de wetgeving.

Amendement 65
Sylvana Rapti en Chrysoula Paliadeli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Artikel 2, letter b), wordt vervangen 
door: 
" b) werkneemster na de bevalling: elke 
werkneemster die is bevallen, alsmede de 
moeder in spe wanneer het een 
surrogaatmoederschap betreft." 
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Or. el

Motivering

Het is belangrijk voor de moeder in spe om tijdens de bevalling in de nabijheid van de 
surrogaatmoeder te zijn om het aangaan van de moederband te stimuleren.

Amendement 66
Pascale Gruny

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Artikel 2, letter b), wordt vervangen 
door:
"b) werkneemster na de bevalling: elke 
werkneemster, met inbegrip van 
huispersoneel, die is bevallen in de zin 
van de nationale wetten en/of praktijken, 
en die de werkgever in kennis stelt van 
haar toestand, overeenkomstig deze 
wetten en/of praktijken;"

Or. fr

Motivering

In de kaderrichtlijn inzake veiligheid en gezondheid wordt huispersoneel van de werkingssfeer 
uitgesloten. Het moet echter uitdrukkelijk worden opgenomen in de wetgeving.

Amendement 67
Pascale Gruny

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quater. Artikel 2, letter c), wordt 
vervangen door:
"c) werkneemster tijdens de lactatie: elke 
werkneemster, met inbegrip van 
huispersoneel, tijdens de lactatie in de zin 
van de nationale wetten en/of praktijken 
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die de werkgever in kennis stelt van haar 
toestand, overeenkomstig deze wetten 
en/of praktijken;"

Or. fr

Motivering

In de kaderrichtlijn inzake veiligheid en gezondheid wordt huispersoneel van de werkingssfeer 
uitgesloten. Het moet echter uitdrukkelijk worden opgenomen in de wetgeving.

Amendement 68
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. De titel van artikel 4 komt als volgt 
te luiden:
"Evaluatie, informatie en overleg"

Or. en

Motivering

Preventief optreden moet worden aangemoedigd om correct de risico's te kunnen beoordelen op 
elke werkplek waar de werknemers vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd zijn. Zowel 
mannen als vrouwen kunnen voor de bevruchting worden blootsgesteld aan factoren die mutaties 
en genetische schade zouden kunnen veroorzaken, die leiden tot onvruchtbaarheid en tot 
misvormingen en chromosoomafwijkingen; de ernstigste gevolgen doen zich evenwel voor bij het 
embryo. Leden 4 en 5 zijn toegevoegd omdat in alle andere richtlijnen inzake gezondheid en 
veiligheid specifieke artikelen zijn opgenomen over de informatie aan en het overleg met de 
werknemers en hun vertegenwoordigers.

Amendement 69
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. In artikel 4 wordt het volgende lid -
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1 ingevoegd:
-1. In de risicobeoordeling die 
overeenkomstig richtlijn 89/391/EEG 
wordt uitgevoerd, neemt de werkgever een 
evaluatie van de reproductieve risico's 
voor de mannelijke en vrouwelijke 
werknemers op.

Or. en

Motivering

Preventief optreden moet worden aangemoedigd om correct de risico's te kunnen beoordelen op 
elke werkplek waar de werknemers vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd zijn. Zowel 
mannen als vrouwen kunnen voor de bevruchting worden blootsgesteld aan factoren die mutaties 
en genetische schade zouden kunnen veroorzaken, die leiden tot onvruchtbaarheid en tot 
misvormingen en chromosoomafwijkingen; de ernstigste gevolgen doen zich evenwel voor bij het 
embryo. Leden 4 en 5 zijn toegevoegd omdat in alle andere richtlijnen inzake gezondheid en 
veiligheid specifieke artikelen zijn opgenomen over de informatie aan en het overleg met de 
werknemers en hun vertegenwoordigers.

Amendement 70
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quater. Artikel 4, lid 1, wordt 
vervangen door de volgende tekst:
1. Voor alle werkzaamheden waarbij zich 
een specifiek risico kan voordoen van 
blootstelling aan de agentia, procédés of 
arbeidsomstandigheden waarvan een niet-
limitatieve lijst in bijlage I is opgenomen, 
moeten de aard, de mate en de duur van 
de blootstelling in de betrokken 
onderneming en/of inrichting van de 
werkneemsters in de zin van artikel 2 en 
werkneemsters die zich in een van de in dat 
artikel bedoelde toestanden zouden kunnen 
bevinden, rechtstreeks door de werkgever 
of door bemiddeling van de in artikel 7 
van Richtlijn 89/391/EEG bedoelde 
beschermings- en preventiediensten 
worden geëvalueerd, ten einde:

- ieder risico voor de veiligheid of de 
gezondheid, alsmede iedere terugslag op 
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de zwangerschap of de lactatie van de 
werkneemster in de zin van artikel 2 en 
werkneemsters die zich in een van de in dat 
artikel bedoelde toestanden zouden kunnen 
bevinden, te kunnen beoordelen,
- te kunnen vaststellen welke maatregelen 
moeten worden genomen.

Or. en

Motivering

Preventief optreden moet worden aangemoedigd om correct de risico's te kunnen beoordelen op 
elke werkplek waar de werknemers vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd zijn. Zowel 
mannen als vrouwen kunnen voor de bevruchting worden blootsgesteld aan factoren die mutaties 
en genetische schade zouden kunnen veroorzaken, die leiden tot onvruchtbaarheid en tot 
misvormingen en chromosoomafwijkingen; de ernstigste gevolgen doen zich evenwel voor bij het 
embryo. Leden 4 en 5 zijn toegevoegd omdat in alle andere richtlijnen inzake gezondheid en 
veiligheid specifieke artikelen zijn opgenomen over de informatie aan en het overleg met de 
werknemers en hun vertegenwoordigers.

Amendement 71
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quinquies. Artikel 4, lid 2, wordt 
vervangen door de volgende tekst:
2. Onverminderd artikel 10 van 
Richtlijn 89/391/EEG worden in de 
betrokken onderneming en/of inrichting 
de werkneemster in de zin van artikel 2 
en de werkneemsters die zich in een van 
de in artikel 2 bedoelde toestanden 
zouden kunnen bevinden en/of hun 
vertegenwoordigers en de relevante 
sociale partners geïnformeerd over de 
resultaten van de in lid 1 bedoelde 
evaluatie en over alle maatregelen op het 
gebied van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk.

Or. en
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Motivering

Preventief optreden moet worden aangemoedigd om correct de risico's te kunnen beoordelen op 
elke werkplek waar de werknemers vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd zijn. Zowel 
mannen als vrouwen kunnen voor de bevruchting worden blootsgesteld aan factoren die mutaties 
en genetische schade zouden kunnen veroorzaken, die leiden tot onvruchtbaarheid en tot 
misvormingen en chromosoomafwijkingen; de ernstigste gevolgen doen zich evenwel voor bij het 
embryo. Leden 4 en 5 zijn toegevoegd omdat in alle andere richtlijnen inzake gezondheid en 
veiligheid specifieke artikelen zijn opgenomen over de informatie aan en het overleg met de 
werknemers en hun vertegenwoordigers.

Amendement 72
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 sexies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 sexies. Aan artikel 4 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"2 bis. Er worden passende maatregelen 
genomen om te verzekeren dat de 
werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers in de betrokken 
onderneming of vestiging kunnen toezien 
op de toepassing van deze richtlijn of 
betrokken kunnen worden bij de 
uitvoering ervan, met name voor wat 
betreft de door de werkgever genomen 
maatregelen zoals bedoeld in lid 2, 
onverminderd de verantwoordelijkheid 
van de werkgever om deze maatregelen 
vast te stellen."

Or. en

Motivering

Preventief optreden moet worden aangemoedigd om correct de risico's te kunnen beoordelen op 
elke werkplek waar de werknemers vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd zijn. Zowel 
mannen als vrouwen kunnen voor de bevruchting worden blootsgesteld aan factoren die mutaties 
en genetische schade zouden kunnen veroorzaken, die leiden tot onvruchtbaarheid en tot 
misvormingen en chromosoomafwijkingen; de ernstigste gevolgen doen zich evenwel voor bij het 
embryo. Leden 4 en 5 zijn toegevoegd omdat in alle andere richtlijnen inzake gezondheid en 
veiligheid specifieke artikelen zijn opgenomen over de informatie aan en het overleg met de 
werknemers en hun vertegenwoordigers.



PE430.643v01-00 18/58 AM\795886NL.doc

NL

Amendement 73
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 septies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 septies. Aan artikel 4 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"2 ter. Het overleg met en de deelname 
van de werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers voor kwesties die 
binnen de werkingsfeer van deze richtlijn 
vallen, hebben plaats overeenkomstig 
artikel 11 van Richtlijn 89/391/EEG."

Or. en

Motivering

Preventief optreden moet worden aangemoedigd om correct de risico's te kunnen beoordelen op 
elke werkplek waar de werknemers vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd zijn. Zowel 
mannen als vrouwen kunnen voor de bevruchting worden blootsgesteld aan factoren die mutaties 
en genetische schade zouden kunnen veroorzaken, die leiden tot onvruchtbaarheid en tot 
misvormingen en chromosoomafwijkingen; de ernstigste gevolgen doen zich evenwel voor bij het 
embryo. Leden 4 en 5 zijn toegevoegd omdat in alle andere richtlijnen inzake gezondheid en 
veiligheid specifieke artikelen zijn opgenomen over de informatie aan en het overleg met de 
werknemers en hun vertegenwoordigers.

Amendement 74
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quater. Het volgende punt wordt 
toegevoegd aan artikel 6:
"2 bis. Zwangere werkneemsters mogen 
bovendien niet worden verplicht taken te 
verrichten zoals het dragen en optillen 
van zware gewichten of taken die 
gevaarlijk of uitputtend zijn of risico's met 
zich meebrengen voor de gezondheid."
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Or. it

Motivering

Zwangere werkneemsters moeten niet alleen worden vrijgesteld van activiteiten die hen 
blootstellen aan hoge risico's maar ook van taken waarvoor zware lichamelijke inspanning 
nodig is of van taken die risico's met zich meebrengen voor de gezondheid.

Amendement 75
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 octies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 octies. De titel van artikel 7 komt als 
volgt te luiden:
"Nachtarbeid"

Or. en

Amendement 76
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 nonies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 nonies. Artikel 7, lid 1, wordt 
vervangen door de volgende tekst:
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in 
de zin van artikel 2 niet verplicht 
worden nachtarbeid te verrichten: 
a) gedurende een periode van 10 weken 
vóór de bevalling;
b) gedurende de rest van de zwangerschap 
indien de gezondheid van de moeder of 
het ongeboren kind zulks vereist;
c) gedurende de gehele lactatieperiode.

Or. en
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Amendement 77
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 decies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 decies. Artikel 7, lid 2, letter a), wordt 
vervangen door:
"a) overschakeling naar met de 
omstandigheden verenigbare arbeidsuren 
overdag;

Or. en

Amendement 78
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 undecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 undecies. Aan artikel 7 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"2 bis. Werkneemsters die van 
nachtarbeid wensen te worden vrijgesteld, 
moeten overeenkomstig de regelgeving 
van de lidstaten hun werkgever hiervan 
op de hoogte brengen en, indien lid 1, 
letter b) van toepassing is, aan de 
werkgever een medisch attest overleggen.

Or. en

Amendement 79
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 duodecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 duodecies. Aan artikel 7 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"2 ter. In het geval van eenoudergezinnen 
en ouders van kinderen met een ernstige 
handicap, kan de in lid 1 bedoelde periode 
worden verlengd volgens de door de 
lidstaten vastgelegde procedures."

Or. en

Amendement 80
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 terdecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 terdecies. Aan artikel 7 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"2 quater. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat vaders van kinderen 
onder de 12 maanden niet verplicht 
worden nachtarbeid te verrichten."

Or. en

Amendement 81
Marije Cornelissen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 7 bis
Overuren

1. Werkneemsters tijdens de 
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zwangerschap alsook werkneemsters met 
een kind van minder dan twaalf maanden 
mogen niet verplicht worden over te 
werken.
2. Werkneemsters tijdens de lactatie 
mogen niet verplicht worden over te 
werken in de lactatieperiode indien hun 
gezondheid of die van het kind zulks 
vereist."

Or. en

Amendement  82
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 7 bis
Overuren

De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat werkneemsters tijdens 
de zwangerschap, na de bevalling en 
tijdens de lactatie tijdens de zwangerschap 
en gedurende een periode van zes 
maanden na de bevalling niet verplicht 
worden om overuren te maken of op zon-
en feestdagen te werken.

Or. de

Amendement 83
Thomas Mann en Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 1. De lidstaten nemen de nodige 
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maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken.

maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 14
aaneengesloten weken.

Or. de

Motivering

Er is weinig bewijs dat de huidige duur van het zwangerschapsverlof onvoldoende 
gezondheidsbescherming biedt, of voor de bewering dat voor een optimale 
gezondheidsbescherming een zwangerschapsverlof van 18 of meer weken noodzakelijk is. Vanuit 
het oogpunt van gezondheidsbescherming, dat de juridische basis van de geldende richtlijn 
vormt, is er medisch gesproken geen dwingende reden om de duur van het zwangerschapsverlof 
te verlengen. De combinatie van gezin en werk is op Europees niveau reeds voldoende geregeld 
in de richtlijn inzake ouderschapsverlof, die gebaseerd is op een overeenkomst van de sociale 
partners. 

Amendement 84
Marije Cornelissen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 24
aaneengesloten weken.

Or. en

Motivering

De duur van het zwangerschapsverlof varieert thans van 8 tot 45 weken in de lidstaten van de 
Europese Unie, waarbij het in sommige gevallen gaat om betaald verlof en in andere om 
onbetaald verlof. In sommige landen moeten vrouwen naast het betaalde zwangerschapsverlof 
aanvullend verlof aanvragen om borstvoeding te kunnen blijven geven. Verlenging van het 
zwangerschapsverlof van de huidige 14 weken tot 24 weken zal vrouwen na de bevalling in de 
gelegenheid stellen gedurende zes aaneengesloten maanden borstvoeding te geven indien zij dat 
wensen, zonder dat zij hoeven te goochelen met andere opties, zoals het indienen van een 
medisch attest.
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Amendement 85
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wat de laatste vier weken van de in 
lid 1 bedoelde periode betreft, kan een op 
nationaal niveau bestaande regeling voor 
gezinsgerelateerd verlof voor het doel van 
deze richtlijn als zwangerschapsverlof 
worden beschouwd op voorwaarde dat 
deze regeling werknemers algemene 
bescherming biedt zoals bedoeld in artikel 
2 die equivalent is aan het in deze richtlijn
vastgestelde niveau. In dit geval moet de 
totale duur van het toegestane verlof 
langer zijn dan de periode van 
ouderschapsverlof als bedoeld in Richtlijn 
96/34/EG. 
Het loon voor de laatste vier weken verlof 
mag niet lager zijn dan de in artikel 11, 
lid 3, bedoelde uitkering of mag het 
gemiddelde inhouden van het loon tijdens 
de 18 weken van het zwangerschapsverlof, 
ten minste twee derde van het laatste 
maandsalaris of het gemiddelde 
maandsalaris als bepaald volgens de 
nationale wetgeving, met een plafond dat 
volgens nationale wetgeving is vastgesteld. 
De lidstaten mogen vastleggen over welke 
periode dit gemiddelde maandsalaris 
wordt berekend."

Or. en

Amendement 86
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wat de laatste vier weken van de in 
lid 1 bedoelde periode betreft, kan een op 
nationaal niveau bestaande regeling voor 
gezinsgerelateerd verlof voor het doel van 
deze richtlijn als zwangerschapsverlof 
worden beschouwd op voorwaarde dat 
deze regeling werknemers algemene 
bescherming biedt zoals bedoeld in artikel 
2 die equivalent is aan het in deze richtlijn 
vastgestelde niveau. In dit geval moet de 
totale duur van het toegestane verlof 
langer zijn dan de periode van 
ouderschapsverlof als bedoeld in Richtlijn 
96/34/EG. Het loon voor de laatste vier 
weken verlof mag niet lager zijn dan de in 
artikel 11, lid 3, bedoelde uitkering. Het 
mag ook het gemiddelde inhouden van het 
loon tijdens de 18 weken van het 
zwangerschapsverlof, ten minste twee 
derde van het laatste maandsalaris of het 
gemiddelde maandsalaris als bepaald 
volgens de nationale wetgeving; volgens 
nationale wetgeving mag een plafond 
worden vastgesteld. De lidstaten mogen 
vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend. 

Or. de

Motivering

Als lidstaten met een iets korter zwangerschapsverlof dan in het Commissievoorstel voorzien 
gezinstoelageregelingen hebben die moeders in staat stellen onder voor hen gunstige 
omstandigheden zwangerschapsverlof op te nemen, mogen deze lidstaten niet door een 
verplichte verlenging van het zwangerschapsverlof extra worden belast maar moeten zij juist 
aangemoedigd worden om nog meer innoverende regelingen te vinden. Dit vergroot de 
beslissingsbevoegdheid van de lidstaten en is derhalve in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 87
Sylvana Rapti en Chrysoula Paliadeli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een vóór de 
bevalling te nemen verplicht verlof van 
ten minste zes weken en een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten Een dergelijk 
verlof moet ook worden gegeven bij een 
doodgeboren kind en mag niet worden 
onderbroken in geval van een neonataal 
sterfgeval tijdens het 
zwangerschapsverlof, mits de 
werkneemster een geboorteattest van een 
verloskundige kan overleggen. De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de werkneemsters in 
de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór of 
na de bevalling mogen kiezen wanneer zij 
het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Or. el

Motivering

In medische kringen worden de laatste weken voor de bevalling als cruciaal beschouwd voor de 
ontwikkeling van het embryo, terwijl een zwangere vrouw duidelijk problemen ondervindt bij het 
werken in deze periode. Bovendien is het bij een doodgeboren kind of een neonataal sterfgeval 
redelijk dat een vrouw de tijd krijgt om lichamelijk en geestelijk te herstellen.

Amendement 88
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van 
ten minste zes weken omvatten. De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de werkneemsters 
in de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór 
of na de bevalling mogen kiezen wanneer 

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een verlof van 
zes weken vóór en acht weken na de 
bevalling omvatten. 
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zij het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Or. de

Motivering

Het vastleggen van de duur van het verlof zorgt er enerzijds voor dat de moeder en het kind 
worden beschermd wanneer dit het noodzakelijkst is en verschaft de werkgevers anderzijds meer 
planningszekerheid dan een regeling die het aan de vrouw overlaat om de duur van het 
zwangerschapsverlof te bepalen.

Amendement 89
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de werkneemsters in de zin 
van artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een te nemen 
verplicht zwangerschapsverlof van ten 
minste twee weken omvatten, dat naar 
gelang de nationale bepalingen en/of 
gebruiken mag worden opgedeeld in een 
periode voor en/of na de bevalling. De 
lidstaten kunnen de periode van het 
zwangerschapsverlof voorafgaand aan de 
bevalling beperken.

Or. de

Motivering

De huidige regeling van Richtlijn 92/85/EEG volgens welke verplicht twee weken 
zwangerschapsverlof voor en/of na de bevalling worden opgenomen moet worden gehandhaafd 
en de verdeling van de resterende periode moet worden overgelaten aan de lidstaten. Dit is naar 
de wens van het merendeel van de lidstaten, omdat de nationale regelingen -om begrijpelijke en 
gezien de evenwichtig opbouw van de nationale systemen verklaarbare redenen-  onderling sterk 
verschillen en een communautaire regeling niet noodzakelijk lijkt.
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Amendement 90
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten, alsmede een 
verplicht te nemen verlof van vier weken 
vóór de bevalling.  De lidstaten nemen de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Or. el

Motivering

Een verplichte verlofperiode is zeer belangrijk, om ervoor te zorgen dat een zwangere 
werkneemster zich niet verplicht voelt om de laatste periode vóór de bevalling te blijven werken 
ten einde een minimaal beschermingsniveau van de gezondheid van de aanstaande moeder en 
het ongeboren kind te waarborgen.

Amendement 91
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht volledig 
betaald verlof van ten minste 16 weken
omvatten. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkneemsters in de zin van artikel 2 vrij 
de periode, vóór of na de bevalling mogen 
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niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

kiezen wanneer zij het niet-verplichte deel 
van het verlof opnemen. De verplichte 
periode van 16 weken is van toepassing op 
alle werkneemsters, ongeacht het aantal 
vooraf gepresteerde werkdagen.

Or. pt

Amendement 92
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de werkneemsters in de zin 
van artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het
niet-verplichte deel van het verlof
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. Lidstaten 
mogen het verplichte deel van het verlof 
verlengen tot een maximum van 10 weken 
na en vier weken voor de bevalling.  

Or. it

Motivering

De bescherming van werkneemsters moet worden geconcentreerd in de periode onmiddellijk na 
de bevalling, wanneer borstvoeding en de groei van het kind zware lichamelijke en geestelijke 
inspanningen vergen van de vrouw. 

Amendement 93
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
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minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen. Het verplicht 
zwangerschapsverlof van zes weken is van 
toepassing op alle werkneemsters, 
ongeacht het aantal vóór de bevalling 
gepresteerde werkdagen.

Or. fr

Motivering

Zonder een bepaling die het verbiedt dat zwangere vrouwen werken voor de bevalling, bestaat er 
een risico dat een zwangere vrouw onder veel grotere druk komt te staan dan vroeger, van haar 
zelf of van anderen, om lang door te werken tot de bevalling. Deze situatie kan ernstige risico's 
met zich meebrengen voor de gezondheid van de moeder en het ongeboren kind. De Commissie 
benadrukt zelf in haar 'Nadere uitleg' in het voorstel voor een richtlijn (blz. 9) dat vrouwen vrij 
moeten kunnen kiezen of zij een deel van het zwangerschapsverlof vóór de bevalling willen 
opnemen. Vrouwen moeten worden beschermd zodat zij deze keuze vrij, zonder dwang, kunnen 
maken. Dit kan worden bewerkstelligd met een verbod op werken voor de bevalling met de 
mogelijkheid om toch voor doorwerken te kiezen.

Amendement 94
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een vóór de 
bevalling te nemen verplicht verlof van 
ten minste zes weken en een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Or. de
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Motivering

Een verplicht zwangerschapsverlof vóór de bevalling is bevorderlijk voor de gezondheid van 
aanstaande moeders omdat vrouwen in deze periode blootstaan aan een bijzonder zware 
lichamelijke belasting en omdat het risico van een te vroege geboorte wordt verhoogd door 
stress en druk op de arbeidsplek in de weken voor de bevalling enerzijds en anderzijds de 
betrokken werkneemsters zo de mogelijkheid ontnomen wordt zich behoorlijk voor te bereiden op 
de zware lichamelijke en geestelijke belasting in de periode na de bevalling.

Amendement 95
Sylvana Rapti en Chrysoula Paliadeli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij een onderbroken zwangerschap 
die wordt veroorzaakt door complicaties 
die zich voordoen vóór de 28e week, krijgt 
de werkneemster ten minste zes weken 
verlof.

Or. el

Motivering

Het vrouwelijk lichaam heeft een voldoende tijd nodig om te herstellen van een onderbroken 
zwangerschap.

Amendement 96
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De werkneemster maakt de 
zwangerschapsverlofperiode drie 
maanden vóór de begindatum bekend.

Or. it
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Motivering

Verplichte bekendmaking van de data van het zwangerschapsverlof vergemakkelijkt de 
werkplanning van de werkgever en voorkomt organisatorische problemen. 

Amendement 97
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De werkneemster moet de gekozen 
zwangerschapsverlofperiode ten minst 
drie maanden voor de begindatum ervan 
bekendmaken.

Or. nl

Motivering

Amendement 25 van de rapporteur stelt dat zwangere vrouwen drie maanden voor bevalling niet 
meer tot overwerk mogen worden verplicht. Rond die periode ook bekend maken wanneer 
zwangerschapsverlof wordt genomen, maakt het organiseren van vervangende werknemers voor 
werkgever eenvoudiger.

Amendement 98
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Bij geboorte van een meerling dient 
de in artikel 8, lid 1, vermelde 
zwangerschapsverlofperiode per kind met 
4 weken te worden verlengd.

Or. nl

Motivering

Totale normale verlofperiode wordt eveneens in weken uitgedrukt.
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Amendement 99
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het deel van het zwangerschapsverlof 
dat vóór de bevalling wordt opgenomen, 
wordt verlengd met de periode die tussen 
de vermoedelijke en de werkelijke datum 
van de bevalling verstrijkt, zonder dat het 
resterende deel van het verlof wordt
verkort. 

Schrappen.

Or. de

Motivering

De werkgever moet kunnen voorspellen en plannen wanneer de werkneemster bij een eventueel 
verlate bevalling terugkeert. 

Amendement 100
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in 
geval van vroeggeboorte, 
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap en geboorte van een meerling. 
De duur van het aanvullend verlof moet 
in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen. 

Schrappen.

Or. de



PE430.643v01-00 34/58 AM\795886NL.doc

NL

Motivering

Om redenen van subsidiariteit moet een dergelijke regeling worden overgelaten aan de lidstaten. 
Bovendien is een opsomming van de gevallen waarin een aanvullend verlof wordt toegekend niet 
nodig, dit moet eveneens door de lidstaten zelf kunnen worden bepaald.

Amendement 101
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in 
geval van vroeggeboorte, 
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap en geboorte van een meerling.
De duur van het aanvullend verlof moet in 
verhouding staan tot en tegemoetkomen 
aan de bijzondere behoeften van de moeder 
en het kind/de kinderen.  

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
zwangerschapsverlof wordt verlengd in 
gevallen waarin hiervoor een medische 
reden bestaat. De duur van dit verlof moet
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen. Wanneer het kind met een 
handicap ter wereld komt, moet het
zwangerschapsverlof met ten minste 8 
weken worden verlengd. 

Or. de

Motivering

Bovendien is een opsomming van de gevallen waarin een aanvullend verlof wordt toegekend niet 
nodig, dit moet eveneens worden overgelaten aan de lidstaten. De enige uitzondering vormt de 
geboorte van een kind met een handicap, omdat moeder en kind in dit geval maximaal moeten 
worden beschermd.

Amendement 102
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
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aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen. 

volledig betaald aanvullend verlof wordt 
toegekend in geval van vroeggeboorte, 
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap en geboorte van een meerling, of 
wanneer de moeder gehandicapt is. De 
duur van het aanvullend verlof moet in 
verhouding staan tot en tegemoetkomen 
aan de bijzondere behoeften van de moeder 
en het kind/de kinderen. De lidstaten 
voorzien tevens gedurende 12 weken in 
volledig bezoldigd verlof in geval van 
doodgeboorte.

Or. pt

Amendement 103
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap 
dat vier weken of meer vóór de bevalling 
wordt opgenomen, geen invloed heeft op 
de duur van het zwangerschapsverlof.

Schrappen.

Or. de

Motivering

In het belang van het subsidiariteitsbeginsel moet het aan de sociale partners in de lidstaten 
worden overgelaten om passende maatregelen te nemen.

Amendement 104
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap 
dat vier weken of meer vóór de bevalling 
wordt opgenomen, geen invloed heeft op 
de duur van het zwangerschapsverlof.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Niet-verrekening van ziekteverlof tot vier weken voor de bevalling met het zwangerschapsverlof 
moet worden afgewezen, omdat het de totale vrijstellingsperiode in combinatie met de geplande 
flexibilisering van de opneming van het zwangerschapsverlof buiten proportie uitbreidt. 
Verrekening waarborgt de werkgever bovendien de nodige voorspelbaarheid met betrekking tot 
de terugkeer van de werkneemster en planningszekerheid. 

Amendement 105
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap dat 
vier weken of meer vóór de bevalling 
wordt opgenomen, geen invloed heeft op 
de duur van het zwangerschapsverlof.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap dat 
zes weken of meer vóór de bevalling wordt 
opgenomen, verrekend wordt met de duur 
van het zwangerschapsverlof.

Or. de

Amendement 106
Thomas Mann en Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De richtlijn is niet van toepassing op 
zelfstandigen. 

Or. de

Amendement 107
Marije Cornelissen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 8 bis
Vaderschapsverlof/Comoederschapsverlof
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werknemers wier 
echtgenote of partner een pasgeboren 
kind hebben gekregen, recht hebben op 
een volledig bezoldigd en 
onoverdraagbaar 
vaderschapsverlof/comoederschapsverlof 
van ten minste twee verplichte weken, die 
moeten worden opgenomen na de 
bevalling van hun echtgenote/partner;
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werknemers wier echtgenote of partner 
onlangs is bevallen recht hebben op een 
periode van bijzonder verlof die het niet 
opgenomen deel van het 
zwangerschapsverlof in geval van 
overlijden of lichamelijke ongeschiktheid 
van de moeder, omvat."

Or. en
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Amendement 108
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 8 bis
Vaderschapsverlof

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werknemers die een 
pasgeboren kind hebben, recht hebben op 
een volledig bezoldigd en 
onoverdraagbaar vaderschapsverlof van 
ten minste vier aaneengesloten weken, 
waarvan er twee moeten worden 
opgenomen na de bevalling van hun 
echtgenote of partner.
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de vader recht heeft op 
een bijzondere verlofperiode die 
overeenkomt met het niet opgenomen deel 
van het zwangerschapsverlof in geval van 
overlijden of lichamelijke ongeschiktheid 
van de moeder. 

Or. pt

Amendement 109
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen.
Ontslagverbod

Om werkneemsters in de zin van artikel 2 
te waarborgen dat zij de in het 
onderhavige artikel erkende rechten 
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inzake de bescherming van haar 
veiligheid en gezondheid kunnen doen 
gelden, wordt het volgende bepaald:
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.
2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen 
op te geven voor het ontslag. Indien 
ontslag binnen zes maanden na afloop 
van het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.
3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om werkneemsters in de zin 
van artikel 2 te beschermen tegen de 
gevolgen van ontslag, indien dit op grond 
van de punten 1 en 2 onwettig is. 
4. Het ongunstiger behandelen van 
vrouwen in samenhang met 
zwangerschap of bevallingsverlof in de zin 
van artikel 8 vormt een discriminatie in de 
zin van Richtlijn 2002/73/EG, zoals 
herschikt bij Richtlijn 2006/54/EG.

Or. de

Motivering

De uitbreiding van bepalingen op het gebied van ontslagbescherming zou een zware financiële 
en organisatorische belasting voor werkgevers betekenen, zonder dat het vanuit het oogpunt van 
gezondheidsbescherming van werkneemsters dwingend noodzakelijk is. Omwille van de 
subsidiariteit en vanwege de eraan gekoppelde economische gevolgen moeten de lidstaten 
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beslissen over uitbreiding. 

Amendement 110
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorkomen dat het 
zwangerschapsverlof, het 
vaderschapsverlof of het bijzonder verlof 
uit hoofde van de zorg voor een kind 
wordt onderbroken omdat de werkgever 
daar baat bij heeft en om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot één jaar 
na de bevalling.

Or. pt

Amendement 111
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, en tevens tot de 
eerste verjaardag van het kind, behalve in 
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houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. it

Motivering

Werkneemsters moeten gedurende de gehele periode van het zwangerschapsverlof worden 
beschermd, en deze bescherming moet worden uitgebreid tot de eerste verjaardag van het kind.

Amendement 112
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

1. de Lid-Staten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd;

Or. de

Motivering

Bewijs van getroffen voorbereidingen voor ontslag of bewijs dat zij niet getroffen zijn is zeer 
moeilijk te leveren en schept daarom meer rechtsonzekerheid van duidelijkheid. 
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Amendement 113
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot ten minste 
16 weken na de bevalling, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. nl

Motivering

De rapporteur spreekt over 4 maanden. Totale normale verlofperiode wordt eveneens in weken 
uitgedrukt.

Amendement 114
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden tot de eerste verjaardag van het 
kind, behalve in uitzonderingsgevallen die 
geen verband houden met hun toestand en 
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zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. it

Motivering

Het ontslagverbod kan beter worden verlengd tot de eerste verjaardag van het kind, aangezien 
moeders meer bescherming behoeven na de beëindiging van het zwangerschapsverlof.

Amendement 115
Marije Cornelissen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten treffen gepaste 
maatregelen om de veiligheid en de 
gezondheid van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap en de lactatieperiode te 
beschermen, met inbegrip van 
ergonomische ruimten, werktijden (met 
inbegrip van nachtdiensten en 
overplaatsing) en intensiteit van het werk, 
alsmede verhoging van de bescherming 
tegen specifieke besmettelijke stoffen, 
gevaarlijke stoffen en geïoniseerde 
straling; dit omvat ook de verplichting van 
de werkgever om de werkplek aan te 
passen aan de behoeften van de 
werkneemster tijdens de zwangerschap en 
de lactatieperiode ten aanzien van 
gezondheid en veiligheid. 

Or. en

Motivering

De bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werkneemsters tijdens de zwangerschap 
moet een van de voornaamste doelstellingen van deze richtlijn zijn.
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Amendement 116
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen 
op te geven voor het ontslag. Indien 
ontslag binnen zes maanden na afloop van 
het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

2.  Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 gedurende de in punt 1 bedoelde 
periode of binnen zes maanden na afloop 
van het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof wordt ontslagen, 
dient de werkgever schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag. Dit 
laat de materiële ontslagvoorwaarden 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
onverlet. 

Or. de

Amendement 117
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om discriminatie van 
zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt te 
verbieden door gelijke 
aanwervingskansen te waarborgen voor 
zwangere vrouwen die voldoen aan alle 
eisen voor de beoogde betrekking.

Or. en
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Amendement 118
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. in de in de artikelen 5, 6 en 7 
bedoelde gevallen moeten de rechten 
verbonden aan de arbeidsovereenkomst, 
met inbegrip van het behoud van een 
bezoldiging en/of het genot van een 
gelijkwaardige uitkering, van de 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken worden gewaarborgd;

Or. en

Motivering

Vrouwen moeten hun volledige salaris krijgen zodat zij niet financieel gestraft worden omdat ze 
moeder zijn.

Amendement 119
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 - lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. werkneemsters in de zin van artikel 
2, die worden uitgesloten van werk door 
hun werkgever, die hen als 
arbeidsongeschikt beschouwt zonder dat de 
werkneemster een medische indicatie heeft 
verstrekt, ontvangen tot aan het begin van 
het zwangerschapsverlof in de zin van 
artikel 8, lid 2, een bezoldiging die gelijk is 
aan hun volledige salaris.

1 bis. werkneemsters in de zin van artikel 
2, die worden uitgesloten van werk door 
hun werkgever, die hen als 
arbeidsongeschikt beschouwt zonder dat de 
werkneemster een medische indicatie heeft 
verstrekt, moeten op eigen initiatief een 
arts raadplegen. Indien deze arts de 
arbeidsgeschiktheid van de vrouwen 
bevestigt, dient de werkgever hen normaal 
in dienst te nemen of zij ontvangen tot aan 
het begin van het zwangerschapsverlof in 
de zin van artikel 8, lid 2, een bezoldiging 
die gelijk is aan hun volledige salaris.
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Or. de

Motivering

Als een vrouw een arts naar keuze raadpleegt, schept dit duidelijkheid over de vraag of zij ziek is 
dan wel gezond Alleen na een duidelijke diagnose kunnen verdere maatregelen worden 
getroffen. 

Amendement 120
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 - letter a bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 1 bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) In artikel 11 wordt het volgende lid 
1 bis bis ingevoegd:
1 bis bis. De lidstaten kunnen preventieve 
maatregelen aannemen met het oog op de 
bescherming en de veiligheid van 
zwangere of onlangs bevallen 
werkneemsters op het werk.

Or. en

Motivering

Stress op het werk kan zwangere vrouwen en jonge moeders psychisch beïnvloeden en gevolgen 
hebben voor het foetus resp. de zuigeling. We hebben begeleidende maatregelen nodig vanuit het 
oogpunt van flexizekerheid.

Amendement 121
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter b
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het recht van werkneemsters in de zin 
van artikel 2 om – onder voorwaarden die 
voor hen niet minder gunstig zijn – naar 
hun baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 

c) het recht van werkneemsters in de zin 
van artikel 2 om – onder voorwaarden die 
voor hen niet minder gunstig zijn – naar 
hun baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 
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elke verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens hun 
afwezigheid aanspraak hadden kunnen 
maken;

elke verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens hun 
afwezigheid aanspraak hadden kunnen 
maken; in uitzonderingsgevallen zoals een 
herstructurering of een ingrijpende 
reorganisatie van het productieproces 
moet de belangenvertegenwoordiging van 
de werknemers altijd de mogelijkheid 
worden geboden om de gevolgen van deze 
veranderingen voor de betrokken 
werknemers met de werkgever te 
bespreken. 

Or. de

Amendement 122
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter c 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd 
plafond. Een dergelijk plafond mag niet 
lager zijn dan de uitkering die 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
zouden ontvangen in geval van een 
onderbreking van haar werkzaamheden 
om gezondheidsredenen. De lidstaten 
mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend."

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering is voldoende gelijkwaardig, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode. Werkneemsters met 
zwangerschapsverlof ontvangen hun 
volledige salaris en de uitkering bedraagt 
100% van het laatste maandsalaris of het 
gemiddelde maandsalaris. De lidstaten 
mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend."

Or. en

Motivering

Het betalen van het volledige salaris voor de duur van het verlof garandeert dat de vrouwen niet 
financieel gestraft worden voor hun keuze voor het moederschap. Veel lidstaten hebben al 
geregeld dat 80% tot 100% van het gemiddelde salaris wordt betaald tijdens het 
zwangerschapsverlof. Bovendien mogen zwangere werkneemsters niet worden gestraft voor hun 
keuze voor het moederschap.
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Amendement 123
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of 
aan het gemiddelde maandsalaris over 
een bepaalde periode, eventueel tot aan 
een in de nationale wetgeving vastgelegd 
plafond. Een dergelijk plafond mag niet 
lager zijn dan de uitkering die 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
zouden ontvangen in geval van een 
onderbreking van haar werkzaamheden om 
gezondheidsredenen. De lidstaten mogen 
vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering mag niet lager zijn dan de 
uitkering die werkneemsters in de zin van 
artikel 2 zouden ontvangen in geval van 
een onderbreking van haar werkzaamheden 
om gezondheidsredenen of niet lager dan 
tweederde van het laatste maandsalaris 
van de werkneemster overeenkomstig de 
nationale wetgeving; de nationale 
wetgever mag een plafond en 
referentieperioden vastleggen.

Or. de

Motivering

Voor een dergelijke alternatieve regeling -ziekengeld of tweederde van het laatste salaris- pleit 
dat rekening wordt gehouden met die lidstaten die in de totale structuur van alle gezondheids- en 
gezingerelateerde uitkeringen nu reeds in aanzienlijke mate financiële uitkeringen garanderen. 
Lidstaten met een lager uitkeringsniveau maar langere verlofperioden zouden eveneens geen 
aanpassingen hoeven aan te brengen. Bovendien zou voor het eerst een van het ziekengeld 
onafhankelijk minimumniveau van de zwangerschapsuitkering in de EU worden vastgelegd.

Amendement 124
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als gelijkwaardig
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wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd plafond. 
Een dergelijk plafond mag niet lager zijn 
dan de uitkering die werkneemsters in de 
zin van artikel 2 zouden ontvangen in 
geval van een onderbreking van haar 
werkzaamheden om gezondheidsredenen. 
De lidstaten mogen vastleggen over welke 
periode dit gemiddelde maandsalaris wordt 
berekend.

beschouwd, wanneer zij een inkomen 
waarborgt dat gelijk is aan het laatste 
maandsalaris of aan het gemiddelde 
maandsalaris over een bepaalde periode, 
eventueel tot aan een in de nationale 
wetgeving vastgelegd plafond. Een 
dergelijk plafond mag niet lager zijn dan 
100% van het laatste maandsalaris of het 
gemiddelde maandsalaris van de 
betrokken werkneemster. De lidstaten 
mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

Or. pt

Amendement 125
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Het volgende punt 3 bis wordt 
toegevoegd:
3 bis. het recht van werkneemsters die met 
zwangerschapsverlof zijn om, in 
voorkomend geval, automatisch voor 
loonsverhoging in aanmerking te komen 
zonder dat zij hun zwangerschapsverlof 
tijdelijk moeten beëindigen om op 
loonsverhoging aanspraak te kunnen 
maken, moet worden gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Indien een loonsverhoging wordt toegepast voor functies van werkneemsters die met 
zwangerschapsverlof zijn, moeten deze vrouwen automatisch voor loonsverhoging in 
aanmerking komen, zonder dat zij hun zwangerschapsverlof hoeven te onderbreken om een 
hoger salaris te krijgen en daarna opnieuw met zwangerschapsverlof te gaan. De 
administratieve rompslomp van de werkgever wordt in dat verband ook beperkt en 
vereenvoudigd.
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Amendement 126
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 - letter d)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
werkneemster in de zin van artikel 2 
tijdens het zwangerschapsverlof of bij 
terugkeer van het zwangerschapsverlof, 
zoals bepaald in artikel 8, haar werkgever 
mag verzoeken haar werktijden en -
patronen aan te passen en dat de 
werkgever verplicht is een dergelijk 
verzoek in overweging te nemen, waarbij 
de behoeften van de werkgever en de 
werkneemster in aanmerking worden 
genomen.

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
werkneemster in de zin van artikel 2, 
alsmede een moeder in spe in het geval 
van surrogaatmoeders bij terugkeer van 
het zwangerschapsverlof zoals bepaald in 
artikel 8, gedurende een periode van 30 
maanden iedere dag een (1) uur later mag 
beginnen en een (1) uur eerder mag 
vertrekken. Of anders mag hun 
werkrooster, met de instemming van hun 
werkgever, met twee (2) uur worden 
verkort gedurende de eerste 12 maanden 
en met een (1) uur gedurende de volgende 
zes maanden. Deze regelingen mogen niet 
van invloed zijn op hun bezoldiging. 

Or. el

Motivering

Het is van groot belang dat er meer wordt gedaan om gezin en werk beter te combineren.  Het is 
van essentieel belang dat de geboortecijfers stijgen in een Europa dat steeds verder vergrijst. 
Het is ook noodzakelijk dat de werkgelegenheid van vrouwen toeneemt in verband met 
economische duurzaamheid en belangrijke sociale kwesties. 

Amendement 127
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -4 (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-4) Aan artikel 12 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"1 bis. De lidstaten mogen het aan de 
bedrijfsleiding en werknemers op het 
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relevante niveau, overeenkomstig hun 
nationale wetgeving, overlaten om 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
handhaven of sluiten waarin 
gedetailleerde voorschriften zijn 
vastgelegd over de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op de 
werkplek van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie.
In deze collectieve overeenkomsten en 
overeenkomsten inzake ...*, alsmede 
opeenvolgende vernieuwingen van 
dergelijke overeenkomsten mogen, met 
inachtneming van de algemene 
bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid op de werkplek van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
(overeenkomstig de voorwaarden en 
beperkingen van de lidstaten), regelingen 
worden getroffen en voorschriften worden 
opgenomen die afwijken van de 
bepalingen in deze richtlijn, mits zij 
voldoen aan de intenties en beginselen 
van de richtlijn."
PB: Gelieve de datum van inwerkingtreding van 
de richtlijn in te voegen.

Or. da

Motivering

Verschillende landen hebben al betere regelgeving inzake zwangerschapsverlof dan als bepaald 
in deze richtlijn. In sommige lidstaten worden de meeste regelingen inzake zwangerschap 
bepaald door de bedrijfsleiding en de werknemers. Als collectieve arbeidsovereenkomsten in 
overeenstemming zijn met de beginselen en intenties van de richtlijn inzake zwangere 
werkneemsters, moet het mogelijk zijn dergelijke overeenkomsten te handhaven of te sluiten. Dit 
is in overeenstemming met de beginselen van flexizekerheid en zal gunstige gevolgen hebben 
voor de werkneemsters die onder de richtlijn vallen. 

Amendement 128
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het volgende artikel 12 bis wordt 
ingevoegd: Schrappen.

Artikel 12 bis
Bewijslast

1. De lidstaten nemen, overeenkomstig 
hun nationale rechtsstelsels, de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer personen die van mening zijn dat 
hun rechten uit hoofde van deze richtlijn 
zijn geschonden, voor de rechter of een 
andere bevoegde instantie feiten 
aanvoeren die een dergelijke schending 
kunnen doen vermoeden, de verweerster 
dient te bewijzen dat de richtlijn niet is 
geschonden. 
Lid 1 belet de lidstaten niet voor de eiser 
gunstiger regels in te voeren.
Lid 1 is niet van toepassing op 
strafprocedures.
De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te passen 
in zaken waarin de rechter of een andere 
bevoegde instantie de feiten onderzoekt. 
De leden 1 tot en met 4 zijn tevens van 
toepassing op alle procedures 
overeenkomstig artikel 12.

Or. cs

Motivering

De voorgestelde bepaling is in strijd met het beginsel van het vermoeden van onschuld en zou 
het evenwicht tussen werkgever en werknemer verstoren. Iemand die een beschuldiging doet 
moet dit kunnen bewijzen. Van de tegenpartij kan onmogelijk worden gevraagd, wanneer die 
beweert dat 'er niets gebeurd is', te bewijzen dat er niets gebeurd is.

Amendement 129
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis



AM\795886NL.doc 53/58 PE430.643v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het volgende artikel 12 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen.

Artikel 12 bis
Bewijslast

De lidstaten nemen, overeenkomstig hun 
nationale rechtsstelsels, de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer personen die van mening zijn dat 
hun rechten uit hoofde van deze richtlijn 
zijn geschonden, voor de rechter of een 
andere bevoegde instantie feiten 
aanvoeren die een dergelijke schending 
kunnen doen vermoeden, de verweerster 
dient te bewijzen dat de richtlijn niet is 
geschonden.
2. Lid 1 belet de lidstaten niet voor de 
eiser gunstiger regels in te voeren.
3. Lid 1 is niet van toepassing op 
strafprocedures.
4. De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te 
passen in zaken waarin de rechter of een 
andere bevoegde instantie de feiten 
onderzoekt. 
5. De leden 1 tot en met 4 zijn tevens van 
toepassing op alle procedures 
overeenkomstig artikel 12. 

Or. de

Motivering

Het beginsel van omkering van de bewijslast zou niet in de richtlijn verankerd moeten worden 
omdat het onnodige administratieve rompslomp voor werkgevers met zich mee brengt 
(bijvoorbeeld de dwang tot uitgebreide documentatie) en daarmee nieuwe 
aanstellingsbelemmeringen voor vrouwen.

Amendement 130
Thomas Mann en Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het volgende artikel 12 bis wordt
ingevoegd:

Schrappen.

Artikel 12 bis
Bewijslast

1. De lidstaten nemen, overeenkomstig 
hun nationale rechtsstelsels, de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer personen die van mening zijn dat 
hun rechten uit hoofde van deze richtlijn 
zijn geschonden, voor de rechter of een 
andere bevoegde instantie feiten 
aanvoeren die een dergelijke schending 
kunnen doen vermoeden, de verweerster 
dient te bewijzen dat de richtlijn niet is 
geschonden. 
2. Lid 1 belet de lidstaten niet voor de 
eiser gunstiger regels in te voeren.
3. Lid 1 is niet van toepassing op 
strafprocedures.
4. De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te 
passen in zaken waarin de rechter of een 
andere bevoegde instantie de feiten 
onderzoekt.
5. De leden 1 tot en met 4 zijn tevens van
toepassing op alle procedures 
overeenkomstig artikel 12.

Or. de

Motivering

Het beginsel van omkering van de bewijslast zou niet in de richtlijn verankerd moeten worden 
omdat het onnodige administratieve rompslomp voor werkgevers met zich mee brengt 
(bijvoorbeeld de dwang tot uitgebreide documentatie) en daarmee nieuwe 
aanstellingsbelemmeringen voor vrouwen.

Amendement 131
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis - lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen, overeenkomstig hun 
nationale rechtsstelsels, de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer personen die van mening zijn dat 
hun rechten uit hoofde van deze richtlijn 
zijn geschonden, voor de rechter of een 
andere bevoegde instantie feiten aanvoeren 
die een dergelijke schending kunnen doen 
vermoeden, de verweerster dient te 
bewijzen dat de richtlijn niet is 
geschonden.

1. De lidstaten nemen, overeenkomstig hun 
nationale rechtsstelsels, de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer personen die van mening zijn dat 
hun rechten uit hoofde van deze richtlijn 
zijn geschonden, voor de rechter of een 
andere bevoegde instantie feiten aanvoeren 
die een dergelijke schending kunnen doen 
vermoeden, de verweerster of werkgever
dient te bewijzen dat de richtlijn niet is 
geschonden.

Or. nl

Motivering

Ook vanuit de werkgever redeneren, personen - verweerster of werkgever. 

Amendement 132
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te 
passen in zaken waarin de rechter of een 
andere bevoegde instantie de feiten 
onderzoekt.

Schrappen

Or. el

Motivering

De procedurele bepalingen van deze richtlijn moeten in overeenstemming worden met de 
relevante bepalingen inzake gelijke behandeling, waardoor meer effectieve bescherming van de 
rechten van werkende moeders wordt gewaarborgd. In wat a priori een wederzijdse werkrelatie 
betreft, moet de bewijslast inzake de waarheid of anderzins van de beweringen van de klager in 
ieder geval bij de werkgever liggen. Anders zou de positie van een zwangere werkneemster die 
opkomt voor haar rechten en een beroep doet op de bescherming die haar overeenkomstig de 
bepalingen van deze richtlijn toekomt, ernstig worden ondermijnd. 
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Amendement 133
Sylvana Rapti en Chrysoula Paliadeli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te 
passen in zaken waarin de rechter of een 
andere bevoegde instantie de feiten 
onderzoekt.

4. De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te 
passen in zaken waarin de rechter de feiten 
onderzoekt.

Or. el

Motivering

Waarborgt een effectievere bescherming van de betrokken vrouwelijke werknemers.

Amendement 134
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De leden 1 tot en met 4 zijn tevens van 
toepassing op alle procedures 
overeenkomstig artikel 12.

5. De leden 1 tot en met 3 zijn tevens van 
toepassing op alle procedures 
overeenkomstig artikel 12.

Or. el

Motivering

De procedurele bepalingen van deze richtlijn moeten in overeenstemming worden met de 
relevante bepalingen inzake gelijke behandeling, waardoor meer effectieve bescherming van de 
rechten van werkende moeders wordt gewaarborgd. De procedurele bepalingen van deze 
richtlijn moeten in overeenstemming worden met de relevante bepalingen inzake gelijke 
behandeling, waardoor meer effectieve bescherming van de rechten van werkende moeders 
wordt gewaarborgd. Anders zou de positie van een zwangere werkneemster die opkomt voor 
haar rechten en een beroep doet op de bescherming die haar overeenkomstig de bepalingen van 
deze richtlijn toekomt, ernstig worden ondermijnd.
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Amendement 135
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen in hun nationale 
wetgeving de nodige maatregelen op om 
personen te beschermen tegen een nadelige 
behandeling of nadelige gevolgen als 
gevolg van een klacht die is ingediend of 
een rechtsvordering die is ingesteld met het 
oog op de handhaving van de rechten uit 
hoofde van deze richtlijn."

De lidstaten nemen in hun nationale 
wetgeving de nodige maatregelen op om 
personen te beschermen, met inbegrip van 
getuigen, tegen een nadelige behandeling 
of nadelige gevolgen als gevolg van een 
klacht die is ingediend of een 
rechtsvordering die is ingesteld met het 
oog op de handhaving van de rechten uit 
hoofde van deze richtlijn."

Or. el

Motivering

Door de bescherming uit te breiden tot getuigen kan gewaarborgd worden dat zij betrouwbare 
informatie verstrekken in klachtenprocedures zonder dat zij te hoeven te vrezen voor 
discriminatie.

Amendement 136
Thomas Mann en Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke sancties gelden 
voor schendingen van de ter uitvoering van 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties worden toegepast. De sancties 
kunnen het betalen van schadevergoeding 
omvatten, die niet mag worden beperkt 
door vooraf een maximumbedrag vast te 
stellen, en moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn.

De lidstaten bepalen welke sancties gelden 
voor schendingen van de ter uitvoering van 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties worden toegepast. De sancties 
kunnen het betalen van schadevergoeding 
omvatten en moeten doeltreffend en
evenredig zijn.

Or. de
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Motivering

Een EU- verbod op beperking van schadevergoedingsclaims beperkt op buitensporige wijze de 
manoeuvreerruimte van de lidstaten en dwingt hen ertoe gedetailleerde voorschriften over te 
nemen die niet overeenstemmen met hun eigen procesrecht.

Amendement 137
Thomas Mann en Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 quinquies
Orgaan voor de bevordering van gelijke 

behandeling 

Schrappen.

De lidstaten zorgen ervoor dat het orgaan 
of de organen voor de bevordering van 
gelijke behandeling die uit hoofde van 
Richtlijn 2002/73/EG, zoals herschikt bij 
Richtlijn 2006/54/EG, zijn aangewezen 
voor de bevordering, analyse, 
ondersteuning en het volgen van de 
gelijke behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, 
tevens bevoegd zijn voor kwesties die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn vallen, indien deze kwesties 
voornamelijk betrekking hebben op 
gelijke behandeling en niet op de 
gezondheid en veiligheid van de 
werkneemster.

Or. de

Motivering

Ook bij maatregelen die ervoor moeten zorgen dat werk en gezin kunnen worden gecombineerd 
moet rekening worden gehouden met het vermijden van administratieve rompslomp. De organen 
voor de bevordering van gelijke behandeling te belasten met extra taken op 
zwangerschapsgebied lijkt in strijd met deze doelstelling.


