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Poprawka 48
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Tytuł dyrektywy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie 
wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w 
ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i 
pracownic karmiących piersią

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie 
wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w 
ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i 
pracownic karmiących piersią oraz w 
sprawie środków pomagających 
pracownikom godzić prawa i obowiązki 
zawodowe z prawami i obowiązkami 
rodzinnymi

Or. en

Uzasadnienie

Łączona podstawa prawna, obejmująca art. 141 ust. 3 traktatu WE, pozwala na rozszerzenie 
zakresu dyrektywy. Powiązanie zakresów pozwoli wysłać przedsiębiorstwom bardziej 
zdecydowany komunikat, że posiadanie potomstwa musi być sprawą zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn.

Poprawka 49
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) Dyrektywa Rady 96/34/WE z dnia 3 
czerwca 1996 r. w sprawie porozumienia 
ramowego dotyczącego urlopu 
rodzicielskiego zawartego przez UNICE, 
CEEP oraz ETUC1 ustanawia minimalne 
wymogi mające ułatwić pracującym 
rodzicom pogodzenie obowiązków 
zawodowych i rodzicielskich. Partnerzy 
społeczni doszli jednakże do porozumienia 
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w dniu 18 stycznia 2009 r. i trwa 
rozpatrywanie projektu dyrektywy.
1 Dz.U. L 145 z 19.6.1996, s. 4.

Or. fr

Uzasadnienie

Dyrektywa Rady 96/34/WE jest porozumieniem ramowym między Business Europe (UNICE), 
CEEP oraz ETUC w sprawie urlopu rodzicielskiego i jest ważnym dodatkiem do wniosku 
w sprawie zmiany dyrektywy 92/85/EWG, ponieważ ustanawia ona minimalne wymogi 
mające na celu ułatwienie pracującym rodzicom pogodzenie obowiązków zawodowych 
i rodzicielskich. Należy jednak podkreślić, że partnerzy społeczni doszli do porozumienia w 
dniu 18 stycznia 2009 r. i trwa rozpatrywanie projektu dyrektywy, co powinno uaktualnić ww. 
porozumienie ramowe.

Poprawka 50
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Przepisy dotyczące urlopu 
macierzyńskiego w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy sporządza się w razie 
stwierdzenia, że dodatkowe okresy urlopu 
macierzyńskiego, które nie są konieczne 
dla ochrony zdrowia, wpływają bardzo 
niekorzystnie na sytuację kobiet na rynku 
pracy.

Or. de

Poprawka 51
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Przepisy dotyczące urlopu 
macierzyńskiego w rozumieniu niniejszej 
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dyrektywy sporządza się w razie 
stwierdzenia, że dyrektywa w sprawie 
urlopu wychowawczego opierająca się na 
porozumieniu partnerów socjalnych 
w wyczerpującym stopniu reguluje już na 
poziomie europejskim kwestię godzenia 
życia zawodowego i rodzinnego. Przepisy 
w wielu państwach członkowskich 
pozwalają na godzenie życia rodzinnego 
i zawodowego poprzez możliwość łączenia 
urlopu macierzyńskiego, urlopu 
wychowawczego, świadczeń z tytułu 
urlopu wychowawczego, urlopu 
rodzicielskiego lub innych modeli.

Or. de

Poprawka 52
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Przepisy dotyczące urlopu 
macierzyńskiego w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy sporządza się w razie 
stwierdzenia, że kobiety są zachęcane do 
powrotu do życia zawodowego nie poprzez 
wydłużanie czasu trwania urlopów 
macierzyńskich, lecz efektywnie poprzez 
poprawę dostępu do opieki, np. dla dzieci 
poniżej trzeciego roku życia. 

Or. de
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Poprawka 53
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Urlop macierzyński w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy nie może kolidować 
z przepisami dotyczącymi urlopów 
rodzicielskich lub wychowawczych 
obowiązującymi w państwach 
członkowskich i jego celem nie jest 
w żadnym wypadku obejście takich 
modeli. Przepisy dotyczące urlopu 
macierzyńskiego i obowiązujące krajowe 
modele urlopu rodzicielskiego mogą być
łączone i wzajemnie zaliczane. Oba urlopy 
uzupełniają się i stosowane łącznie mogą 
wspierać lepsze godzenie życia 
zawodowego i rodzinnego. 

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji pozostawia dość otwartą kwestię możliwości łączenia urlopu 
macierzyńskiego i rodzicielskiego. Zamierzone środki muszą być zgodne z istniejącymi 
modelami urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w poszczególnych państwach 
członkowskich (np. pod względem ich wzajemnego zaliczania) 

Poprawka 54
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły i 
pracownic karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego co najmniej 
18 nieprzerwanych tygodni, udzielanego 
przed lub po porodzie, oraz przyjęcia, że co 

(9) Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły, i 
pracownic karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego co najmniej 
18 nieprzerwanych tygodni, udzielanego 
przed lub po porodzie, oraz przyjęcia, że co 



AM\795886PL.doc 7/64 PE430.643v01-00

PL

najmniej sześciotygodniowy urlop 
macierzyński po porodzie ma charakter 
obowiązkowy.

najmniej sześciotygodniowy urlop 
macierzyński po porodzie oraz co najmniej 
czterotygodniowy urlop macierzyński 
przed porodem ma charakter 
obowiązkowy.

Or. el

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest ustanowienie minimalnego okresu urlopu przed porodem, gdyż zdarza się, 
że ciężarne pracownice poddawane są presji, by pracowały do ostatniego dnia przed 
porodem, co zagraża ich własnemu zdrowiu i zdrowiu dziecka.

Poprawka 55
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Pracownice w ciąży, pracownice, 
które niedawno rodziły, i pracownice 
karmiące piersią muszą być chronione 
przed zagrożeniami dla zdrowia 
wynikającymi z długich i nietypowych 
godzin pracy. W szczególności nie mogą 
być one obligowane do pracy w godzinach 
nadliczbowych, w nocy czy też w niedziele 
i święta.

Or. de

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Opieka nad dziećmi 
niepełnosprawnymi jest dla pracujących 
matek dużym wyzwaniem zasługującym 
na uznanie w oczach społeczeństwa.
Większe narażenie pracujących matek 
dzieci niepełnosprawnych wymaga 
przyznania im dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, którego minimalny 
wymiar winien zostać określony 
w dyrektywie.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 57
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) By równouprawnienie kobiet i 
mężczyzn stało się rzeczywistością, należy 
dać mężczyznom wiążące prawo do 
korzystania z urlopu ojcowskiego 
wzorowanego na urlopie macierzyńskim 
pod wszelkimi względami oprócz czasu 
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trwania, by stopniowo tworzyć warunki 
konieczne do zrównoważonego udziału 
mężczyzn i kobiet w życiu zawodowym i 
rodzinnym.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do urlopu ojcowskiego powinno mieć charakter wiążący, by pod presją społeczną 
mężczyźni nie rezygnowali z korzystania z tego prawa. Należy wysłać rynkowi pracy sygnał, 
że mężczyźni również muszą opuścić miejsce pracy i stanowisko, kiedy wychowują dzieci. W 
związku z tym działalność gospodarcza musi być zorganizowana w sposób umożliwiający 
posiadanie potomstwa, co stanowi nie tylko ważną wartość społeczną, lecz także prawo i 
obowiązek zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Poprawka 58
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13 a) Współczynnik płodności jest różny 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Byłoby dobrze skorzystać z 
najlepszych rozwiązań stosowanych przez 
państwa, które mają wysoki współczynnik 
płodności, a jednocześnie umożliwiają 
kobietom pozostanie na rynku pracy. 

Or. fr

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich współczynnik płodności i wskaźnik zatrudnienia są 
wysokie, dobrze byłoby poobserwować te modele i skorzystać z nich, żeby zachować 
równowagę tych dwóch wskaźników i utrzymać kobiety na rynku pracy.
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Poprawka 59
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
przepisów dyrektywy 2002/73/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 września 2002 r. zmieniającej 
dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie 
dostępu do zatrudnienia, kształcenia i 
awansu zawodowego oraz warunków 
pracy, przekształconej dyrektywą 
2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równości 
szans oraz równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 
pracy.

(14) Podatność pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły, i 
pracownic karmiących piersią na 
zagrożenia wymaga, by przyznano im 
prawo do urlopu macierzyńskiego 
trwającego co najmniej 24 kolejne 
tygodnie, przyznawanego przed porodem 
i/lub po nim, i by wprowadzono 
obowiązkowy charakter co najmniej 
sześciotygodniowego urlopu 
macierzyńskiego po porodzie.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie długość urlopu macierzyńskiego w 27 państwach członkowskich UE wynosi od 8 do 
45 tygodni, przy czym w niektórych przypadkach jest on płatny, a w innych nie. W niektórych 
krajach trzeba wystąpić o dodatkowy urlop, by móc dalej karmić piersią po upływie okresu 
płatnego urlopu macierzyńskiego. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego z obecnych 14 do 24 
tygodni umożliwiłoby karmienie piersią kobietom, które niedawno rodziły – jeżeli podejmą 
taką decyzję – przez nieprzerwany okres sześciu miesięcy bez potrzeby stosowania innych 
wybiegów, np. zaświadczeń lekarskich.
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Poprawka 60
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Osoby dyskryminowane muszą 
dysponować odpowiednimi środkami 
ochrony prawnej. Państwa członkowskie 
stosownie do wymogów własnych 
systemów prawnych zapewniają 
możliwość skutecznego dochodzenia praw 
przez pracownice w ciąży. 

Or. de

Poprawka 61
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Państwa członkowskie będą musiały 
zachęcać do czynnego udziału partnerów 
społecznych i wspierać go, by 
zagwarantować lepsze informowanie 
zainteresowanych i skuteczniejsze 
rozwiązania. Zachęcając do dialogu ze 
wspomnianymi podmiotami, państwa 
członkowskie mogą zdobyć pogłębioną 
wiedzę i lepszą wizję realizacji dyrektywy 
w praktyce oraz mogących wystąpić 
problemów, w perspektywie eliminowania 
dyskryminacji.

Or. el

Uzasadnienie

Udział partnerów społecznych w zwalczaniu dyskryminacji jest bardzo ważny. Dzięki sieciom 
informacyjnym, jakimi dysponują, mogą oni stanowić dodatkowe narzędzie informowania 
pracowników o ich prawach, a także dostarczać wiedzy państwom członkowskim, gdyż mają 
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oni większe doświadczenie w zakresie potencjalnych problemów. Z tego względu uważamy, że 
ich aktywny udział i otwarty dialog mają duże znaczenie.

Poprawka 62
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. W art.1 dodaje się następujący punkt:
„3a. Niniejsza dyrektywa ma na celu m.in. 
umożliwienie pracownicom wypełniania 
ich podstawowej roli w rodzinie oraz 
zagwarantowanie matce i dziecku 
specjalnej odpowiedniej ochrony.”

Or. it

Uzasadnienie

Nowy ustęp ma na celu podkreślenie zasadniczego znaczenia, jakie ma dla pracującej kobiety 
spełnianie podstawowej roli matki.

Poprawka 63
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1b. W art.1 dodaje się następujący punkt 
3b:
„3b. Niniejsza dyrektywa zapewnia 
ochronę pracownic w ciąży, pracownic, 
które niedawno rodziły lub pracownic 
karmiących piersią dzieci biologiczne, 
adoptowane lub powierzone do 
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wychowania.”

Or. it

Uzasadnienie

Nowy ustęp ma na celu rozszerzenie ochrony na pracownice karmiące piersią dzieci 
biologiczne, adoptowane lub powierzone do wychowania. 

Poprawka 64
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. w art. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) „pracownica w ciąży”: każda 
pracownica w ciąży, w tym pracownica 
domowa, która informuje pracodawcę o 
swoim stanie zgodnie z ustawodawstwem 
i/lub praktyką krajową;”

Or. fr

Uzasadnienie

Dyrektywa ramowa w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wyłącza osoby zatrudnione 
jako pomoc domowa. Jednak powinny one być jednoznacznie objęte przepisami dotyczącymi 
ochrony macierzyństwa.

Poprawka 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 2 – litera b)



PE430.643v01-00 14/64 AM\795886PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Artykuł 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: 
b) określenie „pracownica, która 
niedawno rodziła” oznacza pracownicę, 
która niedawno rodziła, a także matkę 
niebiologiczną w przypadku 
macierzyństwa zastępczego,

Or. el

Uzasadnienie

Matka niebiologiczna powinna być u boku matki zastępczej w okresie porodu, gdyż ułatwia to 
powstanie więzów macierzyńskich.

Poprawka 66
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b. Art. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) pracownica, która niedawno rodziła: 
każda pracownica, która niedawno 
rodziła, w tym pracownica domowa, w 
rozumieniu przepisów ustawodawstwa 
i/lub praktyk krajowych, która informuje 
pracodawcę o swoim stanie zgodnie z ww. 
ustawodawstwem i/lub praktyką;”

Or. fr

Uzasadnienie

Dyrektywa ramowa w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wyłącza osoby zatrudnione 
jako pomoc domowa. Jednak powinny one być jednoznacznie objęte przepisami dotyczącymi 
ochrony macierzyństwa.
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Poprawka 67
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1c. Art. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) pracownica karmiąca piersią: każda 
pracownica karmiąca piersią, w tym 
pracownica domowa, w rozumieniu 
przepisów ustawodawstwa i/lub praktyk 
krajowych, która informuje pracodawcę o 
swoim stanie zgodnie z ww. 
ustawodawstwem i/lub praktyką;”

Or. fr

Uzasadnienie

Dyrektywa ramowa w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wyłącza osoby zatrudnione 
jako pomoc domowa. Jednak powinny one być jednoznacznie objęte przepisami dotyczącymi 
ochrony macierzyństwa.

Poprawka 68
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Tytuł art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Ocena, informowanie i konsultacje”

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 69
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b. W art. 4 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
-1. W ocenie ryzyka sporządzanej zgodnie 
z dyrektywą 89/391/EWG pracodawca 
uwzględnia ocenę zagrożeń dla zdrowia 
reprodukcyjnego pracowników i 
pracownic.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 70
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1c. Artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W przypadku wszelkich czynności, przy 
których występuje szczególne ryzyko 
narażenia na czynniki, procesy lub 
warunki pracy, których otwartą listę 
zamieszczono w załączniku I, pracodawca 
– sam lub przy pomocy personelu ds. 
ochrony i zapobiegania, o którym mowa w 
art. 7 dyrektywy 89/391/EWG – ocenia 
charakter, stopień i czas trwania tego 
narażenia pracownic w rozumieniu art. 2 i 
pracownic mogących znajdować się w 
jednej z sytuacji, których mowa w tym 
artykule, w danym przedsiębiorstwie i/lub 
zakładzie, w celu:

- oceny wszelkich zagrożeń dla zdrowia 
lub bezpieczeństwa oraz potencjalnego 
wpływu na ciążę lub karmienie piersią u 
pracownic w rozumieniu art. 2 oraz 
pracownic mogących znajdować się w 
jednej z sytuacji, o których mowa w tym 
artykule,
- podjęcia decyzji co do środków, jakie 
należy podjąć.

Or. en

Uzasadnienie

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; 
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.
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Poprawka 71
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 d (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1d. Artykuł 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Bez uszczerbku dla postanowień art. 
10 dyrektywy 89/391/EWG w danym 
przedsiębiorstwie i/lub zakładzie 
pracownice w rozumieniu art. 2 i 
pracownice mogące znajdować się w 
jednej z sytuacji, o których mowa w art. 
2, i/lub ich przedstawiciele oraz 
zainteresowani partnerzy społeczni są 
informowani o wynikach oceny, o której 
mowa w ust. 1, oraz o środkach 
podejmowanych w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 72
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 e (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1e. W art. 4 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
2a. Podejmowane są odpowiednie środki 
w celu zagwarantowania, że pracownicy 
i/lub ich przedstawiciele w danym 
przedsiębiorstwie lub zakładzie mogą 
nadzorować stosowanie niniejszej 
dyrektywy lub brać udział w jej 
stosowaniu, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
środki określone przez pracodawcę, o 
których mowa w ust. 2, bez uszczerbku dla 
odpowiedzialności pracodawcy za 
określenie tych środków.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 73
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 f (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1f. W art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:

2b. Konsultacje z pracownikami i/lub ich 
przedstawicielami oraz ich udział w 
sprawach wchodzących w zakres 
niniejszej dyrektywy odbywają się zgodnie 
z przepisami art. 11 dyrektywy 
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89/391/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 74
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1c. W art.6 dodaje się następujący punkt:
„2a. Pracownice w ciąży nie mogą 
wykonywać zadań związanych z 
transportem i podnoszeniem ciężarów, a 
także prac niebezpiecznych, męczących i 
szkodliwych dla zdrowia.”

Or. it

Uzasadnienie

Poza innymi zadaniami, których ocena wykazała istnienie ryzyka, pracownice w ciąży nie 
mogą wykonywać żadnych zadań wymagających dużego wysiłku fizycznego lub przynoszących 
szkodę zdrowiu.
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Poprawka 75
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 g (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1g. Tytuł art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Praca w godzinach nocnych”

Or. en

Poprawka 76
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 h (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1h. Artykuł 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne, aby zagwarantować, 
że pracownice, o których mowa w art. 2, 
nie będą zobowiązane do wykonywania 
pracy w godzinach nocnych: 

a) w okresie dziesięciu tygodni przed 
porodem,
b) w pozostałym okresie ciąży, jeżeli 
wymaga tego zdrowie matki lub 
nienarodzonego dziecka,
c) przez cały okres karmienia piersią.

Or. en
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Poprawka 77
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 i (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1i. W art. 7 ust. 2 lit. a) otrzymuje 
brzmienie:

a) przeniesienia do pracy w 
odpowiednich godzinach dziennych;

Or. en

Poprawka 78
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 j (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1j. W art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:

2a. Pracownik, która chce zostać 
zwolniony z obowiązku pracy w godzinach 
nocnych, informuje o tym pracodawcę, 
zgodnie z przepisami określonymi przez 
państwa członkowskie, a w przypadku, o 
którym mowa w ust. 1 lit. b), przedkłada 
mu zaświadczenie lekarskie.

Or. en
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Poprawka 79
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 k (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1k. W art. 7 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

2b. W przypadku samotnych rodziców i 
rodziców dzieci poważnie upośledzonych 
okres, o którym mowa w ust. 1, może być 
przedłużany zgodnie z procedurami 
ustalonymi przez państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 80
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 l (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1l. W art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:

2c. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zapewnienia, że 
ojcowie dzieci w wieku poniżej 12 
miesięcy nie będą zobowiązani do 
wykonywania pracy w godzinach 
nocnych.

Or. en
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Poprawka 81
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a

Praca w godzinach nadliczbowych
1. Pracownice w ciąży oraz pracownice, 
których dziecko nie ukończyło dwunastu 
miesięcy, nie są zobowiązane do pracy w 
godzinach nadliczbowych.
2. Pracownice karmiące piersią nie są 
zobowiązane do pracy w godzinach 
nadliczbowych w okresie karmienia 
piersią, jeżeli wymaga tego ich zdrowie i 
zdrowie dziecka.”

Or. en

Poprawka82
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Dodaje się następujący artykuł:

Artykuł 7a
Praca w godzinach nadliczbowych
Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w ciąży, pracownice, które 
niedawno rodziły, i pracownice karmiące 
piersią nie są podczas ciąży i przez okres 6 
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miesięcy po porodzie zobowiązywane do 
pracy w godzinach nadliczbowych ani 
w niedziele i święta.

Or. de

Poprawka 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
18 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
14 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 84
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
18 tygodni, udzielonego przed porodem lub 
po nim.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
24 tygodnie, udzielanego przed porodem 
lub po nim.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie długość urlopu macierzyńskiego w 27 państwach członkowskich UE wynosi od 8 do 
45 tygodni, przy czym w niektórych przypadkach jest on płatny, a w innych nie. W niektórych 
krajach trzeba wystąpić o dodatkowy urlop, by móc dalej karmić piersią po upływie okresu 
płatnego urlopu macierzyńskiego. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego z obecnych 14 do 24 
tygodni umożliwiłoby karmienie piersią kobietom, które niedawno rodziły – jeżeli podejmą 
taką decyzję – przez nieprzerwany okres sześciu miesięcy bez potrzeby stosowania innych 
wybiegów, np. zaświadczeń lekarskich.

Poprawka 85
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W odniesieniu do ostatnich 4 tygodni 
okresu, o którym mowa w ust. 1, system 
urlopu rodzinnego dostępny na szczeblu 
krajowym można uznać za urlop 
macierzyński do celów niniejszej 
dyrektywy pod warunkiem, że przewiduje 
on ogólną ochronę pracownic w 
rozumieniu art. 2 niniejszej dyrektywy, 
odpowiadającą poziomowi określonemu w 
niniejszej dyrektywie. W takim przypadku 
łączny okres udzielonego urlopu musi być 
dłuższy od okresu urlopu rodzicielskiego, 
o którym mowa w dyrektywie 96/34/WE.
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Wynagrodzenie za ostatnie 4 tygodnie 
urlopu nie może być niższe od zasiłku, o 
którym mowa w art. 11 ust. 3, lub 
ewentualnie może odpowiadać średniemu 
wynagrodzeniu w okresie 18 tygodni 
urlopu macierzyńskiego, które wynosi co 
najmniej dwie trzecie ostatniego 
wynagrodzenia miesięcznego lub 
średniego wynagrodzenia miesięcznego, 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym, 
przy czym jego górną granicę ustala się w 
ustawodawstwie krajowym. Państwa 
członkowskie mogą ustalić okresy 
stanowiące podstawę obliczenia średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.

Or. en

Poprawka 86
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W odniesieniu do ostatnich 4 tygodni 
okresu, o którym mowa w ust. 1, 
uprawnienie do urlopu rodzinnego 
przysługujące na mocy przepisów 
krajowych może być uznawane za urlop 
macierzyński dla celów niniejszej 
dyrektywy, jeżeli przepisy krajowe 
gwarantują poziom ochrony pracownic 
w rozumieniu art. 2, który jest zgodny 
z poziomem określonym w dyrektywie. 
W takim przypadku cały okres 
uprawnienia do urlopu musi być dłuższy 
od okresu, o którym mowa w dyrektywie 
96/34/WE. Wynagrodzenie za ostatnie 
cztery tygodnie urlopu macierzyńskiego 
nie może być niższe niż zasiłek, o którym 
mowa w art. 11 ust. 3. Opcjonalnie może 
ono być równe średniemu wynagrodzeniu 
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wypłacanemu przez 18 tygodni urlopu 
macierzyńskiego, które odpowiada co 
najmniej 67 % ostatniego miesięcznego 
wynagrodzenia lub średniego 
wynagrodzenia miesięcznego zgodnie 
z przepisami krajowymi, przy czym prawo 
krajowe może przewidzieć górną granicę. 
Państwa członkowskie mogą ustalać 
okresy, w oparciu o które obliczane jest 
średnie wynagrodzenie miesięczne. 

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli państwa członkowskie, w których urlopy macierzyńskie są nieco krótsze od urlopów 
proponowanych we wniosku Komisji, posiadają przepisy o świadczeniach z tytułu urlopu 
wychowawczego umożliwiające matkom przejście na dobrych dla nich warunkach 
finansowych na urlop wychowawczy, państwa te nie powinny być dodatkowo obciążane 
wymogiem wydłużenia czasu trwania urlopu macierzyńskiego, lecz zachęcane do 
opracowywania innowacyjnych przepisów w zakresie urlopu macierzyńskiego. Zwiększa to 
zakres swobody działania państw członkowskich i jest tym samym zgodne z zasadą 
pomocniczości.

Poprawka 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop przed porodem i co 
najmniej sześciotygodniowy urlop po 
porodzie. Urlop ten przyznaje się również 
w przypadku urodzenia martwego płodu i 
nie przerywa się go w razie śmierci 
noworodka w okresie urlopu, jeżeli 
pracownica przedstawi zaświadczenie o 
porodzie wydane przez lekarza położnika. 
Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
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pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do swobodnego wyboru 
okresu, przed lub po porodzie, w którym 
wykorzystywana jest nieobowiązkowa 
część urlopu macierzyńskiego.

Or. el

Uzasadnienie

Lekarze twierdzą, że ostatnie miesiące przed porodem mają fundamentalne znaczenie dla 
rozwoju płodu i że obiektywnie wykazano już, iż kobietom ciężarnym trudno jest pracować w 
tym okresie. Ponadto racjonalne wydaje się przyznanie urlopu matkom, które urodziły martwy 
płód lub których nowonarodzone dziecko zmarło, by mogły one odzyskać równowagę fizyczną 
i psychiczną.

Poprawka 88
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony 
w ust. 1 obejmuje co najmniej
sześciotygodniowy obowiązkowy urlop po 
porodzie. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do swobodnego wyboru 
okresu, przed lub po porodzie, w którym 
wykorzystywana jest nieobowiązkowa 
część urlopu macierzyńskiego.

2. Urlop macierzyński wymieniony 
w ust. 1 obejmuje urlop o wymiarze 
sześciu tygodni przed porodem i ośmiu 
tygodni po porodzie.

Or. de

Uzasadnienie

Określenie czasu trwania urlopu zapewnia z jednej strony ochronę matki i dziecka, kiedy jest 
to najbardziej konieczne i z drugiej strony daje pracodawcom większe bezpieczeństwo 
planowania niż to ma miejsce w przypadku przepisu, który decyzję o urlopie macierzyńskim 
postawia kobiecie.
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Poprawka 89
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

2. Urlop macierzyński wymieniony 
w ust. 1 musi obejmować co najmniej 
dwutygodniowy obowiązkowy urlop 
macierzyński, który zgodnie z krajowym 
ustawodawstwem i/lub praktyką dzieli się 
na czas przed i/lub po porodzie. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć część 
urlopu macierzyńskiego przypadającą na 
okres przed porodem.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 90
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie oraz 
obowiązkowy czterotygodniowy urlop 
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zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

macierzyński przed porodem. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

Or. el

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest ustanowienie obowiązkowego okresu urlopu przed porodem, dzięki 
czemu żadna pracownica nie stanie wobec konieczności pracy do ostatniej chwili przed 
porodem. Ustanowienie minimalnego okresu urlopu obowiązkowego pozwoli zapewnić 
minimalną ochronę zdrowia przyszłej matki i nienarodzonego dziecka. 

Poprawka 91
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej 
szesnastotygodniowy obowiązkowy i 
pełnopłatny urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego. Obowiązkowy okres 
szesnastu tygodni ma zastosowanie do 
wszystkich pracownic, niezależnie od 
liczby wcześniej przepracowanych dni.

Or. pt
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Poprawka 92
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

2. Urlop macierzyński wymieniony 
w ust. 1 obejmuje co najmniej 
sześciotygodniowy obowiązkowy urlop po 
porodzie. Państwa członkowskie mają 
możliwość wydłużenia okresu 
obowiązkowego urlopu macierzyńskiego 
do maksymalnie dziesięciu tygodni po 
porodzie i czterech tygodni przed 
porodem.

Or. it

Uzasadnienie

Pracownica musi być objęta największą ochroną po urodzeniu dziecka, ponieważ w tym 
okresie karmienie piersią noworodka i jego rozwój wymagają od niej ogromnego wysiłku 
fizycznego i psychicznego.

Poprawka 93
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony 
w ust. 1 obejmuje co najmniej 
sześciotygodniowy obowiązkowy urlop po 
porodzie. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do swobodnego wyboru 
okresu, przed lub po porodzie, w którym 

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 



AM\795886PL.doc 33/64 PE430.643v01-00

PL

wykorzystywana jest nieobowiązkowa 
część urlopu macierzyńskiego.

nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego. Sześciotygodniowy okres 
obowiązkowego urlopu ma zastosowanie 
do wszystkich pracownic niezależnie od 
liczby dni przepracowanych przed 
porodem.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 94
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

2. Urlop macierzyński wymieniony 
w ust. 1 obejmuje obowiązkowy urlop 
w wymiarze co najmniej sześciu tygodni 
przed porodem i co najmniej sześciu 
tygodni po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

Or. de
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Uzasadnienie

Obowiązkowy urlop macierzyński przed porodem jest korzystny dla zdrowia przyszłych matek, 
ponieważ kobiety są w tym czasie narażone na szczególne obciążenia fizyczne i przez stres 
i napięcie w miejscu pracy w tygodniach poprzedzających poród zwiększa się z jednej strony 
ryzyko poronienia i z drugiej strony pozbawia się daną pracownicę możliwości należytego 
przygotowania się do dowiedzionego wyjątkowego fizycznego i psychicznego obciążenia 
w okresie poporodowym.

Poprawka 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku przerwania ciąży w 
wyniku komplikacji przed 28. tygodniem 
ciąży pracownicom przyznaje się co 
najmniej sześciotygodniowy urlop.

Or. el

Uzasadnienie

Po przerwaniu ciąży kobiecy organizm potrzebuje rozsądnego okresu na powrót do zdrowia.

Poprawka 96
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pracownica dokonuje zgłoszenia 
o wyborze okresu, w którym zamierza 
wziąć urlop macierzyński, w terminie nie
krótszym niż trzy miesiące przed jego 
rozpoczęciem.
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Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie obowiązku zgłaszania okresu, w którym pracownica zamierza wziąć urlop 
macierzyński, umożliwia przedsiębiorstwom bardziej precyzyjne planowanie ich pracy i 
zapobiega ewentualnym problemom organizacyjnym.

Poprawka 97
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pracownica dokonuje zgłoszenia 
o wyborze okresu, w którym zamierza 
wziąć urlop macierzyński, w terminie nie 
krótszym niż trzy miesiące przed jego 
rozpoczęciem.

Or. nl

Uzasadnienie

W poprawce 25 sprawozdawca pisze, że pracownice w ciąży nie powinny być zmuszane do 
pracy w nadgodzinach przez ostatnie 3 miesiące ciąży. Jeżeli pracownica dokona zgłoszenia o 
wyborze okresu, w którym zamierza wziąć urlop macierzyński, w tym terminie, pracodawcy 
łatwiej będzie rozwiązać kwestię jej zastąpienia.

Poprawka 98
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku porodu mnogiego okres 
urlopu macierzyńskiego, o którym mowa 
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w art. 8 ust. 1 zostaje przedłużony o cztery 
tygodnie na każde dziecko.

Or. nl

Uzasadnienie

Całkowite okresy zwykłego urlopu są również liczone w tygodniach.

Poprawka 99
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przypadającą przed porodem część 
urlopu macierzyńskiego wydłuża się 
o okres upływający między 
przewidywanym a rzeczywistym terminem 
porodu, bez skracania pozostałej części 
urlopu. 

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić pracodawcy możliwość przewidywania i planowania powrotu pracownicy 
do pracy w przypadku ewentualnego opóźnienia porodu. 

Poprawka 100
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki 
i dziecka/dzieci.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zasadę pomocniczości przepis taki powinien zostać pozostawiony w gestii 
państw członkowskich. Ponadto nie jest konieczne wymienianie przykładowych sytuacji, 
w których należy przewidzieć dodatkowy urlop macierzyński, ponieważ również o tym 
państwa członkowskie powinny móc decydować same.

Poprawka 101
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich.
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki 
i dziecka/dzieci.

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
przedłużenie urlopu macierzyńskiego 
w przypadkach uzasadnionych medycznie.
Okres tego urlopu powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki 
i dziecka/dzieci. W przypadku narodzin 
niemowląt niepełnosprawnych urlop 
macierzyński przedłuża się o co najmniej 
8 tygodni. 

Or. de
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Uzasadnienie

Wymienianie przykładowych sytuacji, w których należy przewidzieć dodatkowy urlop 
macierzyński, nie jest konieczne i powinno pozostać w gestii państw członkowskich. Jedyny 
wyjątek stanowią narodziny niemowląt niepełnosprawnych, ponieważ w tym przypadku 
konieczna jest maksymalna ochrona.

Poprawka 102
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki i 
dziecka/dzieci. 

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego, pełnopłatnego urlopu w 
przypadku przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich lub 
gdy matka jest osobą niepełnosprawną. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki 
i dziecka/dzieci. Państwa członkowskie 
zapewniają także okres pełnopłatnego, 
dwunastotygodniowego urlopu w 
przypadku, gdy dziecko urodziło się 
martwe.

Or. pt

Poprawka 103
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
żaden urlop chorobowy związany 
z chorobą lub powikłaniami wynikającymi 
z ciąży, mający miejsce cztery tygodnie 
przed porodem lub wcześniej,
 nie wpływa na okres trwania urlopu 
macierzyńskiego.”

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zasadę pomocniczości należy pozostawić w gestii partnerów społecznych 
w państwach członkowskich kwestię znalezienia właściwych środków.

Poprawka 104
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
żaden urlop chorobowy związany 
z chorobą lub powikłaniami wynikającymi 
z ciąży, mający miejsce cztery tygodnie 
przed porodem lub wcześniej, nie wpływa 
na okres trwania urlopu 
macierzyńskiego.” 

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Należy odrzucić niezaliczanie do urlopu macierzyńskiego nieobecności związanej z chorobą, 
trwającej maksymalnie cztery tygodnie, ponieważ rozciąga to nieproporcjonalnie cały okres 
urlopu w kontekście planowanego uelastycznienia korzystania z urlopu macierzyńskiego. 
Niezaliczanie takich okresów zapewnia pracodawcy dodatkowo niezbędną możliwość 
przewidzenia i planowania powrotu pracownicy do pracy. 
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Poprawka 105
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
żaden urlop chorobowy związany 
z chorobą lub powikłaniami wynikającymi 
z ciąży, mający miejsce cztery tygodnie
przed porodem lub wcześniej, nie wpływa 
na okres trwania urlopu macierzyńskiego.”

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
żaden urlop chorobowy związany 
z chorobą lub powikłaniami wynikającymi 
z ciąży, mający miejsce sześć tygodni
przed porodem lub wcześniej, jest 
zaliczany do okresu trwania urlopu 
macierzyńskiego.

Or. de

Poprawka 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do pracownic prowadzących 
działalność na własny rachunek. 

Or. de

Poprawka 107
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 8a

Urlop ojcowski/współmacierzyński
1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zapewnienia, że pracownik, 
którego małżonka lub partnerka 
niedawno urodziła, jest uprawniony do 
nieprzerwanego, niezbywalnego, 
pełnopłatnego urlopu 
ojcowskiego/współmacierzyńskiego w 
wymiarze co najmniej dwóch 
obowiązkowych tygodni, 
wykorzystywanego po porodzie małżonki 
lub partnerki.
2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne, by zapewnić pracownikowi, 
którego małżonka lub partnerka 
niedawno urodziła, przyznanie urlopu 
specjalnego obejmującego 
niewykorzystaną część urlopu 
macierzyńskiego w przypadku śmierci lub 
fizycznej niesprawności matki.”

Or. en

Poprawka 108
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dodaje się następujący artykuł:

Artykuł 8a

Urlop ojcowski
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1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownikom, którzy niedawno zostali 
ojcami, uprawnienie do pełnopłatnego i 
niezbywalnego urlopu ojcowskiego 
trwającego co najmniej cztery tygodnie, 
z których dwa są obowiązkowe i mają być 
wykorzystane po porodzie 
małżonki/partnerki.”
2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające ojcom 
możliwość wzięcia urlopu specjalnego 
odpowiadającego okresom urlopu 
macierzyńskiego niewykorzystanego w 
następstwie zgonu lub fizycznej 
niesprawności matki. 

Or. pt

Poprawka 109
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Zakaz zwolnienia z pracy

W celu zagwarantowania, że pracownice, 
o których mowa w art. 2, mogą korzystać 
z praw do ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa, uznanych w niniejszym 
artykule: 
1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień 
i wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 



AM\795886PL.doc 43/64 PE430.643v01-00

PL

dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.
2. Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 
zwolnienie ma miejsce w ciągu sześciu 
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca, na żądanie 
pracownicy, której to dotyczy, winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia.
3. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ochrony 
pracownic, w rozumieniu art. 2, przed 
konsekwencjami zwolnienia niezgodnego 
z prawem na mocy pkt 1 i 2.
4. Mniej korzystne traktowanie kobiety 
związane z ciążą lub urlopem 
macierzyńskim w rozumieniu art. 8 
stanowi dyskryminację w rozumieniu 
dyrektywy 2002/73/WE przekształconej 
dyrektywą 2006/54/WE.”

Or. de

Uzasadnienie

Rozszerzenie postanowień w zakresie ochrony przed zwolnieniem oznaczałoby duże 
obciążenie finansowe i organizacyjne dla pracodawców, mimo że postanowienia te nie są 
konieczne ze względu na ochronę zdrowia pracownic. Zgodnie z zasadą pomocniczości i 
z powodu powiązanych z tym skutków ekonomicznych to państwa członkowskie powinny 
decydować o rozszerzeniu przepisów. 

Poprawka 110
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień i 
wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki gwarantujące, że 
pracodawcy nie mogą w dowolnej chwili 
przerwać urlopu macierzyńskiego, 
ojcowskiego lub urlopu specjalnego 
przyznanego na opiekę nad dzieckiem 
oraz zakazujące zwolnień i wszelkich 
przygotowań do zwolnień pracownic w 
rozumieniu art. 2, w okresie od początku 
ciąży do jednego roku po porodzie.

Or. pt

Poprawka 111
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień i 
wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień i 
wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1 oraz do ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia, chyba że zachodzą 
szczególne przyczyny niezwiązane z ich 
stanem, dopuszczone w przepisach 
krajowych lub praktyce oraz, w 
stosownych przypadkach, odpowiednie 
władze wyraziły na to zgodę.

Or. it

Uzasadnienie

Pracownica musi być objęta ochroną przez cały okres urlopu macierzyńskiego, ale ochrona ta 
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musi zostać wydłużona do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Poprawka 112
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień 
i wszelkich przygotowań do zwolnień
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2 w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1., chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

Or. de

Uzasadnienie

Bardzo trudno jest udokumentować, że zostały podjęte przygotowania w przypadku wszystkich 
zwolnień lub też, że takich przygotowań nie było i stwarza to więcej niepewności prawnej niż 
jasności. 

Poprawka 113
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień i 
wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień 
i wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do co najmniej 16 
tygodni po porodzie, chyba że zachodzą 
szczególne przyczyny niezwiązane z ich 
stanem, dopuszczone w przepisach 
krajowych lub praktyce oraz, 
w stosownych przypadkach, odpowiednie 
władze wyraziły na to zgodę.

Or. nl

Uzasadnienie

Sprawozdawca odwołuje się do okresu czterech miesięcy. Całkowite okresy zwykłego urlopu 
są również liczone w tygodniach.

Poprawka 114
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień i 
wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień 
i wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2 w okresie
trwającym do ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia, chyba że zachodzą 
szczególne przyczyny niezwiązane z ich 
stanem, dopuszczone w przepisach 
krajowych lub praktyce oraz, 
w stosownych przypadkach, odpowiednie 
władze wyraziły na to zgodę.

Or. it
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Uzasadnienie

Korzystne wydaje się wydłużenie okresu obowiązywania zakazu zwalniania do ukończenia 
przez dziecko pierwszego roku życia, gdyż matki potrzebują zwiększonej ochrony po 
zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Poprawka 115
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie środki, aby zapewnić 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwo 
pracownic w ciąży lub pracownic 
karmiących piersią pod względem 
ergonomii, czasu pracy (w tym pracy w 
godzinach nocnych oraz zmiany 
stanowiska), intensywności pracy oraz 
zwiększonej ochrony przed czynnikami 
zakaźnymi, niebezpiecznymi substancjami 
i promieniowaniem jonizującym;
obejmuje to spoczywający na pracodawcy 
obowiązek dostosowania miejsca pracy do 
potrzeb pracownic w ciąży lub pracownic 
karmiących piersią pod względem zdrowia 
i bezpieczeństwa. 

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z głównych celów omawianej dyrektywy powinna być ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa pracownic ciężarnych.



PE430.643v01-00 48/64 AM\795886PL.doc

PL

Poprawka 116
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 
zwolnienie ma miejsce w ciągu sześciu 
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca, na żądanie 
pracownicy, której to dotyczy, winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia.

2. Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt. 1, lub w ciągu sześciu 
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca winien przedstawić na 
piśmie należycie uzasadnione powody jej 
zwolnienia. Nie narusza to 
przedmiotowych przepisów prawa 
krajowego dotyczących wypowiedzenia. 

Or. de

Poprawka 117
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do wprowadzenia zakazu 
dyskryminowania kobiet w ciąży na rynku 
pracy, zapewniając im równe szanse 
rekrutacyjne, jeżeli spełniają one 
wszystkie wymogi stanowiska, o które się 
ubiegają.

Or. en
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Poprawka 118
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadkach, o których mowa w 
art. 5, 6 i 7, prawa pracownicze związane z 
umową o pracę, w tym z utrzymaniem 
wynagrodzenia i/lub z prawem do 
równoważnego zasiłku dla pracownic w 
rozumieniu art. 2, muszą być zapewnione 
zgodnie z prawem i praktyką krajową.

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia powinny odpowiadać pełnemu wynagrodzeniu, by kobiety nie ponosiły strat 
finansowych z powodu bycia matką.

Poprawka 119
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. pracownicom w rozumieniu art. 2, 
które zostały odsunięte od pracy przez 
pracodawcę, który uważa, że nie mogą one 
wykonywać pracy bez przedstawienia 
wskazań lekarskich, do momentu 
rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego 
w rozumieniu art. 8 ust. 2 wypłaca się 
kwotę odpowiadającą ich pełnemu 
wynagrodzeniu.

1a. pracownice w rozumieniu art. 2, które 
zostały odsunięte od pracy przez 
pracodawcę, który uważa, że nie mogą one 
wykonywać pracy bez przedstawienia 
wskazań lekarskich, muszą z własnej 
inicjatywy skonsultować się z lekarzem.
Jeżeli lekarz wyda zaświadczenie od 
zdolności tych kobiet do pracy, 
pracodawca musi je nadal zatrudniać lub
do momentu rozpoczęcia urlopu 
macierzyńskiego w rozumieniu art. 8 ust. 2 
wypłaca się im kwotę odpowiadającą ich 
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pełnemu wynagrodzeniu.

Or. de

Uzasadnienie

Wizyta kobiety u dowolnie przez nią wybranego lekarza stworzy jasność co do tego, czy 
naprawdę jest chora czy nie. Tylko po wystawieniu jednoznacznej diagnozy mogą być 
podejmowane dalsze kroki.

Poprawka 120
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a a) (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 1 a a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) W art. 11 dodaje się ust. 1aa w 
brzmieniu:
1aa. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki zapobiegawcze i kontrolne w celu 
zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy pracownic w ciąży lub 
pracownic, które niedawno rodziły.

Or. en

Uzasadnienie

Stres w miejscu pracy może mieć negatywny wpływ na psychikę pracownic w ciąży lub 
pracownic, które niedawno rodziły, i negatywne konsekwencje dla płodu lub niemowlęcia. 
Potrzebne są środki pozwalające na kontrolę pod kątem „flexicurity”.

Poprawka 121
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 2 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prawo pracownic w rozumieniu art. 2 do 
powrotu do swojej pracy lub na 
równorzędne stanowisko na warunkach nie 
mniej dla nich korzystnych, oraz do 
korzystania z wszelkiej poprawy 
warunków pracy, do której byłyby one 
uprawnione w trakcie swojej nieobecności;

c) prawo pracownic w rozumieniu art. 2 do 
powrotu do swojej pracy lub na 
równorzędne stanowisko na warunkach nie 
mniej dla nich korzystnych, oraz do 
korzystania z wszelkiej poprawy 
warunków pracy, do której byłyby one 
uprawnione w trakcie swojej nieobecności; 
w wyjątkowych przypadkach, takich jak 
restrukturyzacja lub głęboka 
reorganizacja procesu produkcji, należy 
zawsze zapewnić reprezentantom 
interesów pracowniczych możliwość 
omówienia z pracodawcą wpływu tych 
zmian na sytuację pracowników, których 
to dotyczy. 

Or. de

Poprawka 122
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c) 
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu, 
przy czym jego górną granicę ustala 
ustawodawca krajowy. Taka górna 
granica nie może być niższa od zasiłku 
otrzymywanego przez pracownice w 
rozumieniu art. 2 w przypadku przerwy w 
pracy spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy. Państwa członkowskie mogą 
ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.

3. Zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
jest odpowiednio równoważny, jeśli 
gwarantuje on dochody odpowiadające 
ostatniemu wynagrodzeniu miesięcznemu 
lub średniemu wynagrodzeniu 
miesięcznemu; pracownice na urlopie 
macierzyńskim otrzymują pełne 
wynagrodzenie, a zasiłek wynosi 100% 
ostatniego wynagrodzenia miesięcznego 
lub średniego wynagrodzenia 
miesięcznego; państwa członkowskie 
mogą ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego;



PE430.643v01-00 52/64 AM\795886PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Wypłacanie kobietom pełnego wynagrodzenia przez okres urlopu gwarantuje, że nie znajdą 
się one w gorszej sytuacji finansowej dlatego, że zdecydowały się zostać matkami. W wielu 
państwach członkowskich już dziś w czasie urlopu macierzyńskiego wypłaca się od 80% do 
100% średniego wynagrodzenia. Ponadto ciężarne pracownice nie powinny płacić finansowo 
za decyzję o urodzeniu dziecka.

Poprawka 123
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu, 
przy czym jego górną granicę ustala
ustawodawca krajowy. Taka górna 
granica nie może być niższa od zasiłku 
otrzymywanego przez pracownice 
w rozumieniu art. 2 w przypadku przerwy 
w pracy spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy. Państwa członkowskie mogą 
ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.”

3. zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
nie może być niższy od zasiłku 
otrzymywanego przez pracownice 
w rozumieniu art. 2 w przypadku przerwy 
w pracy spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy lub niższy od dwóch trzecich 
ostatnich wynagrodzeń miesięcznych 
pracownicy według prawa krajowego, przy 
czym ustawodawca krajowy może ustalić 
górne granice i okres stanowiący 
podstawę obliczenia.

Or. de

Uzasadnienie

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt.
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Poprawka 124
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu, 
przy czym jego górną granicę ustala 
ustawodawca krajowy. Taka górna granica 
nie może być niższa od zasiłku 
otrzymywanego przez pracownice w 
rozumieniu art. 2 w przypadku przerwy w 
pracy spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy. Państwa członkowskie mogą 
ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.” 

3. zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
uważa się za równoważny, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu, 
przy czym jego górną granicę ustala 
ustawodawca krajowy. Taka górna granica 
nie może być niższa niż 100% ostatniego 
wynagrodzenia miesięcznego lub 
średniego wynagrodzenia miesięcznego 
danej pracownicy. Państwa członkowskie 
mogą ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.” 

Or. pt

Poprawka 125
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c a) (nowa)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
(3a) musi być zagwarantowane prawo 
pracownic na urlopie macierzyńskim do 
automatycznego otrzymywania wszelkich 
ewentualnych podwyżek wynagrodzenia 
bez konieczności tymczasowego 
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zakończenia urlopu macierzyńskiego w 
celu skorzystania z podwyżki 
wynagrodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Podwyżka wynagrodzenia obejmująca stanowiska pracownic na urlopie macierzyńskim 
powinna wchodzić w życie automatycznie, bez potrzeby przerywania urlopu macierzyńskiego 
wyłącznie w celu otrzymania wyższego wynagrodzenia, a następnie powrotu na urlop. 
Ograniczy to również i uprości czynności administracyjne po stronie pracodawcy.

Poprawka 126
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera d)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 5. państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2 mogą 
podczas urlopu macierzyńskiego lub po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 wnioskować o 
wprowadzenie zmian w swoich godzinach i 
sposobach organizacji pracy, i że 
pracodawcy są zobowiązani brania pod 
uwagę takich wniosków, uwzględniając 
potrzeby pracodawców i pracowników.

5. państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2, a także 
pracownice będące matkami 
niebiologicznymi w przypadku 
macierzyństwa zastępczego, mogą po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego
przewidzianego w art. 8 przez okres 30 
miesięcy zaczynać pracę o godzinę później 
albo kończyć pracę o godzinę wcześniej w 
każdy dzień pracy. Ewentualnie, za zgodą 
pracodawcy, ich codzienny czas pracy 
może skrócony o dwie godziny przez 
pierwsze dwanaście miesięcy i o godzinę 
przez kolejne sześć miesięcy. Rozwiązania 
te nie mogą mieć żadnego wpływu na 
wynagrodzenie.

Or. el

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest podjęcie konkretnych wysiłków mających umożliwiać pracownicom 
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godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Ponadto zasadniczą sprawą jest sprzyjanie 
przyrostowi naturalnemu w Europie, gdzie obserwujemy ciągłe starzenie się populacji. Należy 
także sprzyjać zatrudnieniu kobiet, jeśli chcemy przezwyciężyć poważne problemy dotyczące 
żywotności gospodarczej i społecznej.

Poprawka 127
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -4 (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-4) w art. 12 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a. Państwa członkowskie mogą 
pozostawić partnerom społecznym na 
odpowiednim szczeblu zgodnie z 
krajowym ustawodawstwem i praktyką w 
poszczególnych państwach członkowskich 
kontynuację lub zawieranie umów 
zbiorowych, w których zawarte będą 
szczegółowe zasady dotyczące poprawy 
bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy 
pracownic ciężarnych, pracownic, które 
niedawno rodziły lub pracownic 
karmiących piersią.
Umowy zbiorowe tego rodzaju, a także 
umowy obowiązujące w dniu ...*, oraz 
wszelkie wznowienia takich umów mogą, 
pod warunkiem przestrzegania ogólnej 
ochrony bezpieczeństwa i higieny w 
miejscu pracy pracownic ciężarnych, 
pracownic, które niedawno rodziły lub 
pracownic karmiących piersią (na 
warunkach i zgodnie z ograniczeniami 
ustalonymi przez państwa członkowskie), 
przewidywać rozwiązania i przepisy różne 
od tych, o których mowa w niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem że są zgodne i 
nie stoją w sprzeczności z intencjami i 
zasadami niniejszej dyrektywy.”
Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w 
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życie niniejszej dyrektywy.

Or. da

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich obowiązują już zasady dotyczące urlopu macierzyńskiego 
korzystniejsze od tych, które są przewidziane w przedmiotowej dyrektywie. W niektórych 
państwach członkowskich większość rozwiązań dotyczących urlopu macierzyńskiego jest 
określana przez partnerów społecznych. Jeżeli umowy zbiorowe przestrzegają zasad i intencji 
dyrektywy w sprawie pracownic w ciąży, utrzymanie lub zawarcie takich umów powinno być 
możliwe. Jest to zgodne z zasadami „flexicurity” i będzie korzystne dla pracownic objętych 
dyrektywą. 

Poprawka 128
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dodaje się art. 12a w brzmieniu: skreślony

Artykuł 12a

Ciężar dowodu

1. Zgodnie ze swoimi krajowymi 
systemami sądowymi państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
dla zapewnienia obowiązku udowodnienia 
przez stronę pozwaną, że nie wystąpiło 
naruszenie niniejszej dyrektywy, w 
przypadku gdy osoby, które uważają, że 
ich prawa wynikające z niniejszej 
dyrektywy zostały naruszone, ustalą przed 
sądem lub innym właściwym organem 
fakty nasuwające przypuszczenie, że miało 
miejsce takie naruszenie. 
Ustęp 1 nie stoi na przeszkodzie 
wprowadzeniu przez państwa 
członkowskie zasad dowodowych 
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korzystniejszych dla strony skarżącej.
Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
postępowań karnych.
Państwa członkowskie nie muszą 
stosować ust. 1 do postępowań, w których 
zbadanie okoliczności faktycznych sprawy 
jest zadaniem sądu lub właściwego 
organu. 

Ustępy 1-4 stosuje się również do każdego 
postępowania sądowego wszczętego 
zgodnie z art. 12.

Or. cs

Uzasadnienie

Proponowany przepis jest sprzeczny z zasadą domniemania niewinności i narusza równowagę 
między pozycją pracownika a pozycją pracodawcy. Osoba przedstawiająca zarzuty musi je 
udowodnić. Nie można żądać od drugiej strony, która twierdzi, że "nic się nie stało”, 
udowadniania, że istotnie nic się nie stało.

Poprawka 129
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dodaje się art. 12 a w brzmieniu: skreślony

„Artykuł 12 a
Ciężar dowodu

1. Zgodnie ze swoimi krajowymi 
systemami sądowymi
państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki dla zapewnienia 
obowiązku udowodnienia przez stronę 
pozwaną, że nie wystąpiło naruszenie 
niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy 
osoby, które uważają, że ich prawa 
wynikające z niniejszej dyrektywy zostały 
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naruszone, ustalą przed sądem lub innym 
właściwym organem fakty nasuwające 
przypuszczenie, że miało miejsce takie 
naruszenie.
2. Ustęp 1 nie stoi na przeszkodzie 
wprowadzeniu przez państwa 
członkowskie zasad dowodowych 
korzystniejszych dla strony skarżącej.
3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
postępowań karnych.
4. Państwa członkowskie nie muszą 
stosować ust. 1 do postępowań, w których 
zbadanie okoliczności faktycznych sprawy 
jest zadaniem sądu lub właściwego 
organu.
5. Ustępy 1-4 stosuje się również do 
każdego postępowania sądowego 
wszczętego zgodnie z art. 12.”

Or. de

Uzasadnienie

Zasada ciężaru dowodu nie powinna być gwarantowana w niniejszej dyrektywie, ponieważ 
wiąże się ona z niepotrzebnym obciążeniem biurokratycznym dla pracodawcy (np. obowiązek 
szczegółowej dokumentacji) i tym samym z nowymi przeszkodami w zatrudnianiu kobiet.

Poprawka 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dodaje się art. 12 a w brzmieniu: skreślony

„Artykuł 12 a
Ciężar dowodu

1. Zgodnie ze swoimi krajowymi 
systemami sądowymi
państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki dla zapewnienia 
obowiązku udowodnienia przez stronę 
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pozwaną, że nie wystąpiło naruszenie 
niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy 
osoby, które uważają, że ich prawa 
wynikające z niniejszej dyrektywy zostały 
naruszone, ustalą przed sądem lub innym 
właściwym organem fakty nasuwające 
przypuszczenie, że miało miejsce takie 
naruszenie.
2. Ustęp 1 nie stoi na przeszkodzie 
wprowadzeniu przez państwa 
członkowskie zasad dowodowych 
korzystniejszych dla strony skarżącej.
3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
postępowań karnych.
4. Państwa członkowskie nie muszą 
stosować ust. 1 do postępowań, w których 
zbadanie okoliczności faktycznych sprawy 
jest zadaniem sądu lub właściwego 
organu.
5. Ustępy 1-4 stosuje się również do 
każdego postępowania sądowego 
wszczętego zgodnie z art. 12.”

Or. de

Uzasadnienie

Zasada ciężaru dowodu nie powinna być gwarantowana w niniejszej dyrektywie, ponieważ 
wiąże się ona z niepotrzebnym obciążeniem biurokratycznym dla pracodawcy (np. obowiązek 
szczegółowej dokumentacji) i tym samym z nowymi przeszkodami w zatrudnianiu kobiet.

Poprawka 131
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie ze swoimi krajowymi 
systemami sądowymi państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
dla zapewnienia obowiązku udowodnienia 
przez stronę pozwaną, że nie wystąpiło 
naruszenie niniejszej dyrektywy, w 

1. Zgodnie ze swoimi krajowymi 
systemami sądowymi państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
dla zapewnienia obowiązku udowodnienia 
przez stronę pozwaną lub pracodawcę, że 
nie wystąpiło naruszenie niniejszej 
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przypadku gdy osoby, które uważają, że 
ich prawa wynikające z niniejszej 
dyrektywy zostały naruszone, ustalą przed 
sądem lub innym właściwym organem 
fakty nasuwające przypuszczenie, że miało 
miejsce takie naruszenie.

dyrektywy, w przypadku gdy osoby, które 
uważają, że ich prawa wynikające z 
niniejszej dyrektywy zostały naruszone, 
ustalą przed sądem lub innym właściwym 
organem fakty nasuwające przypuszczenie, 
że miało miejsce takie naruszenie.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy wspomnieć o pracodawcy, jako o jednej z zainteresowanych osób, bez względu na to, 
czy jest on pozwany, czy nie. 

Poprawka 132
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie nie muszą 
stosować ust. 1 do postępowań, w których 
zbadanie okoliczności faktycznych sprawy 
jest zadaniem sądu lub właściwego 
organu. 

skreślony

Or. el

Uzasadnienie

Οι δικονομικές διατάξεις της παρούσας Οδηγίας πρέπει να είναι εναρμονισμένες στο πλαίσιο 
των σχετικών διατάξεων για την ίση μεταχείριση και να ενισχύουν την αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων. Μέσα σε μια σχέση εργασίας που 
είναι εκ προοιμίου αμφοτεροβαρής, το βάρος απόδειξης πρέπει να εναπόκειται, σε κάθε 
περίπτωση, στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει την αλήθεια ή μη των ισχυρισμών 
της ενάγουσας. Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά αποδυναμώνεται η θέση της εγκύου 
εργαζομένης να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την προστασία, που της παρέχουν οι διατάξεις 
της εν λόγω οδηγίας. 
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Poprawka 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie nie muszą 
stosować ust. 1 do postępowań, w których 
zbadanie okoliczności faktycznych sprawy 
jest zadaniem sądu lub właściwego 
organu.

4. Państwa członkowskie nie muszą 
stosować ust. 1 do postępowań, w których 
zbadanie okoliczności faktycznych sprawy 
jest zadaniem sądu.

Or. el

Uzasadnienie

Poprawka ta ma gwarantować skuteczniejszą ochronę zainteresowanych pracownic.

Poprawka 134
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ustępy 1-4 stosuje się również do 
każdego postępowania sądowego 
wszczętego zgodnie z art. 12.

5. Ustępy 1-3 stosuje się również do 
każdego postępowania sądowego 
wszczętego zgodnie z art. 12.

Or. el

Uzasadnienie

Οι δικονομικές διατάξεις της παρούσας Οδηγίας πρέπει να είναι εναρμονισμένες στο πλαίσιο 
των σχετικών διατάξεων για την ίση μεταχείριση και να ενισχύουν την αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων.

Μέσα σε μια σχέση εργασίας που είναι εκ προοιμίου αμφοτεροβαρής, το βάρος απόδειξης 
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πρέπει να εναπόκειται, σε κάθε περίπτωση, στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει την 
αλήθεια ή μη των ισχυρισμών της ενάγουσας. Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά 
αποδυναμώνεται η θέση της εγκύου εργαζομένης να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την 
προστασία, που της παρέχουν οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

Poprawka 135
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają do 
swoich krajowych systemów prawnych 
środki niezbędne do ochrony 
poszczególnych osób przed wszelkiego 
rodzaju negatywnym traktowaniem lub 
negatywnymi skutkami wynikającymi ze 
złożonej przez te osoby skargi lub 
postępowania wszczętego przez nie w celu 
wyegzekwowania przestrzegania praw 
przyznanych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.”

Państwa członkowskie wprowadzają do 
swoich krajowych systemów prawnych 
środki niezbędne do ochrony 
poszczególnych osób, w tym świadków, 
przed wszelkiego rodzaju negatywnym 
traktowaniem lub negatywnymi skutkami 
wynikającymi ze złożonej przez te osoby 
skargi lub postępowania wszczętego przez 
nie w celu wyegzekwowania
przestrzegania praw przyznanych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą.”

Or. el

Uzasadnienie

Rozszerzenie na świadków ochrony przed środkami represyjnymi może zapewnić ich rzetelny i 
swobodny udział w rozpatrywaniu skargi przed sądem bez obawy, że będą poddani 
jakiemukolwiek złemu traktowaniu. 

Poprawka 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji stosowanych 
wobec naruszeń przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
i podejmują wszelkie niezbędne środki dla 
zapewnienia ich stosowania. Sankcje mogą 
mieć formę wypłaty odszkodowania, 
którego wysokość nie może być 
ograniczona przez ustalony wcześniej 
górny limit i które musi być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.”

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji stosowanych 
wobec naruszeń przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
i podejmują wszelkie niezbędne środki dla 
zapewnienia ich stosowania. Sankcje mogą 
mieć formę wypłaty odszkodowania, które 
musi być skuteczne i proporcjonalne.

Or. de

Uzasadnienie

Poprzez zakaz wyznaczania limitów dla wysokości odszkodowań UE ogranicza 
w nieproporcjonalny sposób swobodę państw członkowskich w zakresie kształtowania 
przepisów i zmusza je do przyjęcia przepisów szczegółowych niezgodnych z ich własnym 
prawem procesowym. 

Poprawka 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 12d
Organ ds. równości

skreślony

Państwa członkowskie gwarantują, że 
organ lub organy wyznaczone zgodnie 
z art. 20 dyrektywy 2002/73/WE, 
przekształconej dyrektywą 2006/54/WE, 
do spraw promowania, analizowania, 
monitorowania i wspierania równego 
traktowania wszystkich osób bez 
dyskryminacji ze względu na płeć 
posiadają dodatkowo kompetencje 
w odniesieniu do kwestii wchodzących 
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w zakres niniejszej dyrektywy, 
w przypadku gdy kwestie te dotyczą przede 
wszystkim równości traktowania, a nie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.”

Or. de

Uzasadnienie

Również w przypadku środków ułatwiających godzenie pracy i życia prywatnego należy 
uwzględnić cel zmniejszania biurokracji. Powierzenie krajowym organom ds. równego 
traktowania dodatkowych zadań z zakresu ochrony macierzyństwa wydaje się być sprzeczne 
z tym celem.


