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Predlog spremembe 48
Marije Cornelissen

Predlog direktive – akt o spremembi
Naslov direktive

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o spremembi 
Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi 
ukrepov za spodbujanje izboljšav na 
področju varnosti in zdravja pri delu 
nosečih delavk in delavk, ki so pred 
kratkim rodile ali dojijo

Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o spremembi 
Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi 
ukrepov za spodbujanje izboljšav na 
področju varnosti in zdravja pri delu 
nosečih delavk in delavk, ki so pred 
kratkim rodile ali dojijo, ter o uvedbi 
ukrepov za podporo delavcem pri 
usklajevanju pravic in dolžnosti, 
povezanih z delom in družinskim 
življenjem

Or. en

Obrazložitev

Razširitev področja uporabe direktive je mogoča zaradi skupne pravne podlage, ki vključuje 
člen 141(3) Pogodbe o ES. Vzporedna obravnava krepi sporočilo podjetjem, da je treba pri 
človeški reprodukciji upoštevati moške in ženske.

Amendment 49
Pascale Gruny

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Direktiva Sveta 96/34/ES z dne 
3. junija 1996 o okvirnem sporazumu o 
starševskem dopustu, sklenjenem med 
UNICE, CEEP in ETUC1, določa 
minimalne zahteve za lažje usklajevanje 
poklicnih in starševskih obveznosti 
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zaposlenih staršev. Medtem so socialni 
partnerji 18. januarja 2009 dosegli 
dogovor in trenutno je v obravnavi 
predlog direktive.

1 UL L 145 , 19.6.1996, str. 4.

Or. fr

Obrazložitev

Direktiva Sveta 96/34/ES je okvirni sporazum med organizacijami BusinessEurope (UNICE), 
CEEP in ETUC o starševskem dopustu in je pomemben dodatek k predlogu za spremembo 
direktive 92/85/EGS, saj določa minimalne zahteve za lažje usklajevanje poklicnih in 
starševskih obveznosti zaposlenih staršev. Vendar je treba poudariti, da so socialni partnerji 
18. junija 2009 dosegli dogovor in da je trenutno v obravnavi predlog direktive, s katero bi se 
posodobil zgoraj omenjeni sporazum.

Predlog spremembe 50
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Določbe o porodniškem dopustu v
skladu s to direktivo se sprejmejo ob 
upoštevanju, da bi bile ženske zaradi 
dodatnega porodniškega dopusta, ki ni 
potreben za varstvo njihovega zdravja, 
močno zapostavljene na trgu dela.

Or. de

Predlog spremembe 51
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Določbe o porodniškem dopustu v 
skladu s to direktivo se sprejmejo ob 
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upoštevanju, da je usklajenost družine in 
poklica na evropski ravni že zadovoljivo 
urejena z direktivo o starševskem dopustu, 
ki temelji na sporazumu med socialnimi 
partnerji. Usklajenost družinskega in 
poklicnega življenja je v mnogih državah 
članicah vzorno urejena z možnostjo 
kombinacije porodniškega dopusta, 
dopusta za nego in varstvo otroka, 
starševskega dodatka,  starševskega 
dopusta ali drugimi modeli.

Or. de

Predlog spremembe 52
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) Določbe o porodniškem dopustu v 
skladu s to direktivo se sprejmejo ob 
upoštevanju, da se žensk ne bo učinkovito 
spodbujalo k vrnitvi na delo s 
podaljšanjem porodniškega dopusta, 
temveč z boljšimi možnosti za varstvo 
otrok, npr. tistih, ki so mlajši od treh let. 

Or. de

Predlog spremembe 53
Nadja Hirsch

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Porodniški dopust po tej direktivi ne 
sme biti v nasprotju z določbami o 
starševskem dopustu in dopustu za nego 
in varstvo otroka, ki veljajo v državah 
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članicah, in njegov namen nikakor ni 
obiti te modele. Določbe o porodniškem 
dopustu in obstoječi modeli starševskega 
dopusta v državah članicah so med seboj 
združljivi in se lahko vzajemno 
upoštevajo. Dopolnjujejo se in prav njihov 
skupni učinek lahko prispeva k boljši 
usklajenosti poklicnega in družinskega 
življenja. 

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Komisije usklajenost porodniškega in družinskega dopusta ni natančneje 
opredeljena. Nameravani ukrepi morajo biti združljivi z obstoječimi modeli porodniškega in 
starševskega dopusta v posameznih državah članicah (npr. glede vzajemnega upoštevanja).

Predlog spremembe 54
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi njihove ranljivosti je treba 
nosečim delavkam in delavkam, ki so pred 
kratkim rodile ali dojijo, zagotoviti pravico 
do najmanj 18 zaporednih tednov 
porodniškega dopusta pred in/ali po 
porodu, od katerega je vsaj šest tednov 
obveznih po porodu.

(9) Zaradi njihove ranljivosti je treba 
nosečim delavkam in delavkam, ki so pred 
kratkim rodile ali dojijo, zagotoviti pravico 
do najmanj 18 zaporednih tednov 
porodniškega dopusta pred in/ali po 
porodu; od katerega mora biti najmanj šest 
tednov obveznih po porodu in najmanj 
štirje tedni pred porodom.

Or. el

Obrazložitev

Zelo pomembno je spodbujati najnižjo zahtevo za dopust pred porodom, ker bi sicer lahko 
noseče delavke silili v delo vse do poroda, kar bi ogrozilo njihovo zdravje in zdravje otroka.
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Predlog spremembe 55
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Noseče delavke in delavke, ki so pred 
kratkim rodile ali dojijo, je treba zaščititi 
pred zdravstvenimi tveganji, ki jih 
povzročata dolg in neobičajen delovni čas. 
Še zlasti jih ni dovoljeno zavezati k 
nadurnemu ali nočnemu delu ter delu ob 
nedeljah in praznikih.

Or. de

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 56
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Skrb za invalidne otroke je za 
zaposlene matere poseben izziv, ki bi ga 
morala družba priznavati. Večja ranljivost 
zaposlenih mater invalidnih otrok terja, 
da se jim odobri dodaten porodniški 
dopust, katerega minimalno trajanje je 
treba določiti v direktivi.
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Or. de

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 57
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Za resnično enakost med spoloma je 
bistvenega pomena, da je moškim na voljo 
očetovski dopust, ki bo zavezujoč in enak 
porodniškemu dopustu, razen kar zadeva 
trajanje, da bi se postopoma ustvarili 
pogoji za uravnoteženo udeležbo moških 
in žensk v poklicnem in družinskem 
življenju.

Or. en

Obrazložitev

Očetovski dopust mora biti zavezujoč, da se nad moškimi ne bi izvajal družbeni pritisk, da se 
mu odpovejo. Trgu delovne sile je treba pokazati, da morajo biti tudi moški odsotni z 
delovnega mesta in službe, ko dobijo otroka. Zato je treba gospodarsko dejavnost organizirati 
ob upoštevanju človeške reprodukcije, ki je pravica in dolžnost moških in žensk, poleg tega pa 
ima pomembno družbeno vrednost.
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Predlog spremembe 58
Pascale Gruny

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Stopnja rodnosti se med državami 
članicami razlikuje. Zaradi tega bi bilo 
dobro za vzor vzeti dobre prakse držav, ki 
hkrati ohranjajo visoko stopnjo rodnosti 
in udeležbo žensk na trgu dela.  

Or. fr

Obrazložitev

Nekatere države članice ohranjajo visoko stopnjo rodnosti in zaposlenosti, zato bi bilo dobro 
preučiti te modele in jih vzeti za vzor, da bi se ohranilo ravnotežje med obema stopnjama in 
udeležba žensk na trgu dela.

Predlog spremembe 59
Marije Cornelissen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ta direktiva ne posega v Direktivo 
2002/73/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. septembra 2002 o 
spremembi Direktive Sveta 76/207/EGS o 
izvrševanju načela enakega obravnavanja 
moških in žensk v zvezi z dostopom do 
zaposlitve, poklicnega usposabljanja in 
napredovanja ter delovnih pogojev, kakor 
jo spreminja Direktiva 2006/54/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 
julija 2006 o uresničevanju načela enakih 
možnosti ter enakega obravnavanja 
moških in žensk pri zaposlovanju in 
poklicnem delu.

(14) Ker ranljivost nosečih delavk in 
delavk, ki so pred kratkim rodile ali ki 
dojijo, zahteva zagotovitev pravice do 
porodniškega dopusta vsaj štiriindvajset 
zaporednih tednov, ki je razporejen pred 
in/ali po porodu, in zahteva obvezen 
porodniški dopust, ki traja vsaj šest tednov 
po porodu.

Or. en
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Obrazložitev

V tem času porodniški dopust v 27-ih državah članicah EU traja od 8 do 45 tednov – ponekod 
je plačan, drugod pa ne. V nekaterih državah morajo matere zahtevati dodaten dopust za 
dojenje po končanem plačanem porodniškem dopustu. S podaljšanjem porodniškega dopusta 
s 14 na 24 tednov bi ženskam, ki so pred kratkim rodile, omogočili, da po želji neprekinjeno 
dojijo šest mesecev ne da bi morale za to na primer pridobiti zdravniško potrdilo.

Predlog spremembe 60
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Za žrtve diskriminacije mora 
obstajati ustrezno pravno varstvo. Države 
članice v skladu s posebnostmi svojih 
pravnih sistemov zagotovijo, da se 
omogoči učinkovito uveljavljanje pravic 
nosečnic. 

Or. de

Predlog spremembe 61
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Države članice bodo morale 
spodbujati in promovirati dejavno 
udeležbo socialnih partnerjev, da bi 
ljudem, ki jih to zadeva, zagotovili boljšo 
informiranost in boljše ureditve. Države 
članice bi lahko s spodbujanjem dialoga z 
omenjenimi organi pridobile več 
povratnih informacij in večji vpogled v 
izvajanje direktive v praksi in morebitne 
težave, ki bi se lahko pojavile, vse to pa bi 
prispevalo k prizadevanjem za 
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izkoreninjenje diskriminacije.

Or. el

Obrazložitev

Sodelovanje socialnih partnerjev je izjemno pomembno v prizadevanjih za izkoreninjenje 
diskriminacije. Njihove podatkovne mreže bi lahko delavkam služile kot dodatni informacijski 
kanali v zvezi z njihovimi pravicami, državam članicam pa kot vir povratnih informacij, saj 
imajo več izkušenj v zvezi z različnimi težavami, ki se lahko pojavijo. Zato menimo, da je 
primerno zagotoviti njihovo dejavno udeležbo in vzpostaviti odprt dialog.

Predlog spremembe 62
Licia Ronzulli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

–1a. V členu 1 se doda naslednja točka:
„3(a) Namen te direktive je tudi, da 
omogoči delavkam, da lahko izvajajo 
svojo osnovno družinsko funkcijo ter da 
materi in otroku zagotovi ustrezno 
varstvo.“

Or. it

Obrazložitev

Nov odstavek želi poudariti temeljno željo zaposlene ženske, da izpolnjuje svojo osnovno 
funkcijo matere.

Predlog spremembe 63
Licia Ronzulli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 b (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 1 – točka 3 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 1b. V členu 1 se doda naslednja točka 
3b:
„3(b) Ta direktiva varuje noseče delavke, 
delavke, ki so pred kratkim rodile ali ki
dojijo biološke in posvojene otroke ali 
rejence.“

Or. it

Obrazložitev

Z novim odstavkom se želi razširiti varstvo delavk z biološkimi in posvojenimi otroki ali 
rejenci.

Predlog spremembe 64
Pascale Gruny

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. V členu 2 se točka (a) se nadomesti z:
„(a) noseča delavka pomeni nosečo 
delavko, vključno z gospodinjsko 
pomočnico, ki svojega delodajalca obvesti 
o svojem stanju v skladu z nacionalno 
zakonodajo in/ali prakso;“

Or. fr

Obrazložitev

Gospodinjske pomočnice, ki jih okvirna direktiva o zdravju in varnosti ne uvršča med delavke, 
morajo biti izrecno vključene v zakonodajo o varstvu materinstva. 
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Predlog spremembe 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1 α. V členu 2 se točka b nadomesti z 
naslednjim besedilom: 
„(b) delavka, ki je pred kratkim rodila, 
pomeni delavko, ki je rodila pred 
kratkim in v primeru nadomestnega 
materinstva ciljna mati; 

Or. el

Obrazložitev

Pomembno je, da je ciljna mati med porodom skupaj z nadomestno materjo zaradi lažjega 
materinskega povezovanja.

Predlog spremembe 66
Pascale Gruny

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 b (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1b. V členu 2 se točka (b) nadomesti z:
„(b) delavka, ki je pred kratkim rodila, 
pomeni delavko, vključno z gospodinjsko 
pomočnico, ki je pred kratkim rodila, v 
smislu nacionalne zakonodaje in/ali 
prakse in ki v skladu s to zakonodajo 
in/ali prakso svojega delodajalca obvesti o 
svojem stanju;“

Or. fr
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Obrazložitev

Gospodinjske pomočnice, ki jih okvirna direktiva o zdravju in varnosti ne uvršča med delavke, 
morajo biti izrecno vključene v zakonodajo o varstvu materinstva. 

Predlog spremembe 67
Pascale Gruny

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 c (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1c. V členu 2 se točka (c) nadomesti z:
„(c) delavka, ki doji, pomeni delavko, 
vključno z gospodinjsko pomočnico, ki 
doji, v smislu nacionalne zakonodaje 
in/ali prakse in ki v skladu s to 
zakonodajo in/ali prakso svojega 
delodajalca obvesti o svojem stanju;“

Or. fr

Obrazložitev

Gospodinjske pomočnice, ki jih okvirna direktiva o zdravju in varnosti ne uvršča med delavke, 
morajo biti izrecno vključene v zakonodajo o varstvu materinstva. 

Predlog spremembe 68
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. V členu 4 se naslov nadomesti z 
naslednjim:
„Ocena, obveščanje in posvetovanje“
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Or. en

Obrazložitev

Pomembno je spodbujati preventivni pristop, ki zagotavlja ustrezno oceno tveganja na vseh 
delovnih mestih, na katerih delajo ženske in moški v rodni dobi. Pred oploditvijo so tako 
ženske kot moški lahko izpostavljeni sprožilnim dejavnikom za nastanek genskih mutacij in 
nepravilnosti, ki vodijo do neplodnosti ter kromosomskih deformacij in aberacij; najresnejše 
pa so posledice za zarodek. Dodata se odstavka 4 in 5, saj vse druge direktive o zdravju in 
varnosti vsebujejo posebne člene o obveščanju delavcev in njihovih predstavnikov ter 
posvetovanju z njimi.

Predlog spremembe 69
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 b (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 4 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1b. V člen 4 se vstavi naslednji odstavek:
-1. Delodajalec v oceno tveganja iz 
Direktive 89/391/EGS vključi oceno 
reproduktivnega tveganja za delavce 
moškega in ženskega spola.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je spodbujati preventivni pristop, ki zagotavlja ustrezno oceno tveganja na vseh 
delovnih mestih, na katerih delajo ženske in moški v rodni dobi. Pred oploditvijo so tako 
ženske kot moški lahko izpostavljeni sprožilnim dejavnikom za nastanek genskih mutacij in 
nepravilnosti, ki vodijo do neplodnosti ter kromosomskih deformacij in aberacij; najresnejše 
pa so posledice za zarodek. Dodata se odstavka 4 in 5, saj vse druge direktive o zdravju in 
varnosti vsebujejo posebne člene o obveščanju delavcev in njihovih predstavnikov ter 
posvetovanju z njimi.
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Predlog spremembe 70
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 c (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1c. Člen 4(1) se nadomesti z naslednjim:
1. Za vse dejavnosti, ki bi lahko 
vključevale posebno nevarnost 
izpostavljenosti dejavnikom, postopkom 
ali delovnim pogojem, ki so našteti na 
odprtemu seznamu v Prilogi I, 
delodajalec oceni naravo, stopnjo in 
trajanje izpostavljenosti delavk v skladu 
s členom 2 in delavk, ki bi lahko bile v 
enem od položajev iz tega člena, v 
zadevnem podjetju in/ali ustanovi bodisi 
neposredno bodisi s pomočjo služb za 
varstvo in preventivo, navedenimi v 
členu 7 Direktive 89/391/EGS, da bi:
– ocenil tveganja za varnost ali zdravje 
in kakršne koli možne učinke na 
nosečnost ali dojenje delavk v skladu s 
členom 2 in delavk, ki bi lahko bile v 
enem od položajev iz tega člena,
– odločil, kako ukrepati.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je spodbujati preventivni pristop, ki zagotavlja ustrezno oceno tveganja na vseh 
delovnih mestih, na katerih delajo ženske in moški v rodni dobi. Pred oploditvijo so tako 
ženske kot moški lahko izpostavljeni sprožilnim dejavnikom za nastanek genskih mutacij in 
nepravilnosti, ki vodijo do neplodnosti ter kromosomskih deformacij in aberacij; najresnejše 
pa so posledice za zarodek. Dodata se odstavka 4 in 5, saj vse druge direktive o zdravju in 
varnosti vsebujejo posebne člene o obveščanju delavcev in njihovih predstavnikov ter 
posvetovanju z njimi.
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Predlog spremembe 71
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 d (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1d. Člen 4(2) se nadomesti z naslednjim: 
2. Brez vpliva na člen 10 Direktive 
89/391/EGS se delavke v skladu s členom 
2 in delavke, ki bi v zadevnem podjetju 
in/ali ustanovi lahko bile v enem od 
položajev iz člena 2, in/ali njihove 
predstavnike ter ustrezne socialne 
partnerje obvesti o rezultatih ocene iz 
odstavka 1 in o vseh ukrepih, ki jih je 
treba sprejeti v zvezi z zdravjem in 
varnostjo pri delu.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je spodbujati preventivni pristop, ki zagotavlja ustrezno oceno tveganja na vseh 
delovnih mestih, na katerih delajo ženske in moški v rodni dobi. Pred oploditvijo so tako 
ženske kot moški lahko izpostavljeni sprožilnim dejavnikom za nastanek genskih mutacij in 
nepravilnosti, ki vodijo do neplodnosti ter kromosomskih deformacij in aberacij; najresnejše 
pa so posledice za zarodek. Dodata se odstavka 4 in 5, saj vse druge direktive o zdravju in 
varnosti vsebujejo posebne člene o obveščanju delavcev in njihovih predstavnikov ter 
posvetovanju z njimi.

Predlog spremembe 72
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 e (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1e. V člen 4 se doda naslednji odstavek:
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2a. S sprejetjem ustreznih ukrepov se 
zagotovi, da delavci in/ali njihovi 
predstavniki v zadevnem podjetju ali 
ustanovi lahko spremljajo uporabo te 
direktive ali so vključeni v njeno uporabo, 
predvsem kar zadeva ukrepe iz odstavka 2, 
ki jih določi delodajalec, brez poseganja v 
pristojnost delodajalca za določanje teh 
ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je spodbujati preventivni pristop, ki zagotavlja ustrezno oceno tveganja na vseh 
delovnih mestih, na katerih delajo ženske in moški v rodni dobi. Pred oploditvijo so tako 
ženske kot moški lahko izpostavljeni sprožilnim dejavnikom za nastanek genskih mutacij in 
nepravilnosti, ki vodijo do neplodnosti ter kromosomskih deformacij in aberacij; najresnejše 
pa so posledice za zarodek. Dodata se odstavka 4 in 5, saj vse druge direktive o zdravju in 
varnosti vsebujejo posebne člene o obveščanju delavcev in njihovih predstavnikov ter 
posvetovanju z njimi.

Predlog spremembe 73
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 f (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1f. V člen 4 se doda naslednji odstavek:

2b. Posvetovanje z delavci in sodelovanje z 
njimi in/ali njihovih predstavnikov v zvezi 
z zadevami, ki jih ureja ta direktiva, 
poteka v skladu s členom 11 Direktive 
89/391/EGS.“

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je spodbujati preventivni pristop, ki zagotavlja ustrezno oceno tveganja na vseh 
delovnih mestih, na katerih delajo ženske in moški v rodni dobi. Pred oploditvijo so tako 
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ženske kot moški lahko izpostavljeni sprožilnim dejavnikom za nastanek genskih mutacij in 
nepravilnosti, ki vodijo do neplodnosti ter kromosomskih deformacij in aberacij; najresnejše 
pa so posledice za zarodek. Dodata se odstavka 4 in 5, saj vse druge direktive o zdravju in 
varnosti vsebujejo posebne člene o obveščanju delavcev in njihovih predstavnikov ter 
posvetovanju z njimi.

Predlog spremembe 74
Licia Ronzulli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 c (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 1c. V členu 6 se doda naslednja točka:
„2(a) Prav tako noseče delavke ne bodo 
mogle izvajati del, kot je prevoz, 
dvigovanje bremen ter opravljanje 
nevarnih, utrudljivih in nezdravih del.“

Or. it

Obrazložitev

Noseče delavke ne smejo opravljati dejavnosti, ki so opredeljene kot neprimerne zanje, in del, 
ki bi zahtevala velike fizične napore ali ki bi bila škodljiva zdravju.

Predlog spremembe 75
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 g (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1g. V členu 7 se naslov nadomesti z 
naslednjim:
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„Nočno delo“

Or. en

Predlog spremembe 76
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 h (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1h. Člen 7(1) se nadomesti z naslednjim: 

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da v členu 2 
navedene delavke ne bodo zavezane 
opravljati nočno delo: 

(a) deset tednov pred porodom;
(b) preostali čas nosečnosti, če je to 
potrebno za zdravje matere ali nerojenega 
otroka;
(c) ves čas dojenja.

Or. en

Predlog spremembe 77
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 i (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- 1i. V členu 7(2) se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:

(a) premestitev na ustrezno delovno 
mesto podnevi;
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Or. en

Predlog spremembe 78
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 j (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1j. V členu 7 se doda naslednja točka:

2a. Delavke, ki ne želijo opravljati 
nočnega dela, morajo o tem obvestiti 
svojega delodajalca v skladu s pravili, ki 
so jih določile države članice, ter mu v 
primeru iz odstavka 1(b) predložiti 
zdravniško potrdilo.

Or. en

Predlog spremembe 79
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 k (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1k. V členu 7 se doda naslednji odstavek:

2b. Za starše samohranilce in starše otrok 
s hudo telesno ali duševno prizadetostjo se 
lahko obdobja iz odstavka 1 podaljšajo v 
skladu s postopki, ki jih določijo države 
članice.

Or. en
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Predlog spremembe 80
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 l (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 7 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1l. V členu 7 se doda naslednji odstavek:

2c. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da očetom z otroki 
do dvanajstega meseca starosti ni treba 
opravljati nočnega dela.

Or. en

Predlog spremembe 81
Marije Cornelissen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
Nadurno delo
1. Nosečnicam ter delavkam z otrokom, 
mlajšim od dvanajst mesecev, ni treba 
opravljati nadurnega dela.
2. Doječi ženski v času dojenja ni treba 
opravljati nadurnega dela, kadar je 
dojenje v interesu za njeno zdravje ali 
zdravje otroka.“

Or. en
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Predlog spremembe82
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. vstavi se naslednji člen:

Člen 7a
Nadurno delo
Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da noseče delavke in delavke, ki 
so pred kratkim rodile ali dojijo, med 
nosečnostjo in šest mesecev po porodu 
niso dolžne opravljati nadur ali delati ob 
nedeljah in praznikih.

Or. de

Predlog spremembe 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da imajo delavke iz 
člena 2 pravico do neprekinjenega obdobja 
porodniškega dopusta, ki traja vsaj 18 
tednov in je razporejen pred in/ali po 
porodu.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da imajo delavke iz 
člena 2 pravico do neprekinjenega obdobja 
porodniškega dopusta, ki traja vsaj 14 
tednov in je razporejen pred in/ali po 
porodu.

Or. de

Obrazložitev

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
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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.

Predlog spremembe 84
Marije Cornelissen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da imajo delavke iz 
člena 2 pravico do neprekinjenega obdobja 
porodniškega dopusta, ki traja vsaj 18 
tednov in je razporejen pred in/ali po 
porodu.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da imajo delavke iz 
člena 2 pravico do neprekinjenega obdobja 
porodniškega dopusta, ki traja vsaj 24 
tednov in je razporejen pred in/ali po 
porodu.

Or. en

Obrazložitev

V tem času porodniški dopust v 27-ih državah članicah EU traja od 8 do 45 tednov – ponekod 
je plačan, drugod pa ne. V nekaterih državah morajo matere zahtevati dodaten dopust za 
dojenje po končanem plačanem porodniškem dopustu. S podaljšanjem porodniškega dopusta 
s 14 na 24 tednov bi ženskam, ki so pred kratkim rodile, omogočili, da po želji neprekinjeno 
dojijo šest mesecev ne da bi morale za to na primer pridobiti zdravniško potrdilo.

Predlog spremembe 85
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ob upoštevanju zadnjih štirih tednov 
obdobja iz prvega odstavka, se lahko 
nacionalni načrt razpoložljivega dopusta, 
povezanega z družino, šteje za porodniški 
dopust v smislu te direktive pod pogojem, 
da zagotavlja splošno varstvo delavcev v 
skladu z drugim členom te direktive, ki je 
enako ravni, določeni v tej direktivi. V 
takem primeru mora biti celotno obdobje 
odobrenega dopusta daljše od 
starševskega dopusta iz Direktive 
96/34/ES. 
Nadomestilo za zadnje štiri tedne dopusta 
ne sme biti nižje od nadomestila iz člena 
11(3), lahko pa je tudi povprečje 
nadomestila za 18 mesecev porodniškega 
dopusta, ki mora znašati vsaj dve tretjini 
zadnje mesečne plače ali povprečne 
mesečne plače v skladu z nacionalno 
zakonodajo, za katero pa lahko 
nacionalna zakonodaja določi zgornjo 
mejo. Države članice lahko določijo 
obdobja, ki se upoštevajo pri izračunu 
povprečnih mesečnih plač.

Or. en

Predlog spremembe 86
Martin Kastler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za zadnje štiri tedne obdobja iz prvega 
odstavka lahko nacionalna pravica do 
odsotnosti z dela zaradi družine velja kot 
porodniški dopust v smislu te direktive, če 
nacionalne določbe zagotavljajo raven 
varstva za delavke v smislu člena 2, ki je v 
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skladu z ravnijo, določeno v tej direktivi. 
V tem primeru mora skupno obdobje 
pravice do odsotnosti z dela presegati 
tistega iz Direktive 96/34/ES. Plačilo za 
zadnje štiri tedne porodniškega dopusta 
ne sme biti nižje od nadomestila iz člena 
11(3). Ustreza pa lahko tudi povprečnemu 
plačilu med 18 tedni porodniškega 
dopusta, ki znaša vsaj 67 % zadnje 
mesečne plače ali povprečne mesečne 
plače po nacionalnem pravu, v katerem je 
lahko določena zgornja meja. Države 
članice lahko določijo obdobja, na podlagi 
katerih se izračunajo povprečne mesečne 
plače.  

Or. de

Obrazložitev

Držav članic, v katerih je porodniški dopust le malo krajši kot v predlogu Komisije in veljajo 
za starševske dodatke določbe, ki materam omogočajo, da koristijo dopust za nego in varstvo 
otrok pod dobrimi finančnimi pogoji, ne bi smeli dodatno obremenjevati z zavezujočim 
podaljšanjem porodniškega dopusta, temveč jih je treba spodbujati k sprejemanju nadaljnjih 
inovativnih določb o porodniškem dopustu. Tako se krepi diskrecijska pravica držav članic, 
kar je v skladu z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po porodu. Države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da je delavkam 
iz člena 2 zagotovljeno, da lahko svobodno 
izberejo, kdaj vzamejo neobvezni del 
porodniškega dopusta, pred ali po porodu.

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta pred porodom in vsaj šest tednov 
obveznega dopusta po porodu. Takšen 
dopust mora biti odobren tudi v primeru 
rojstva mrtvega otroka in ne sme biti 
prekinjen v primeru smrti novorojenčka 
med dopustom, če delavka predloži 
potrdilo o rojstvu, ki ga napiše porodničar 
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ali babica. Države članice sprejmejo 
ustrezne ukrepe, da je delavkam iz člena 2 
zagotovljeno, da lahko svobodno izberejo, 
kdaj vzamejo neobvezni del porodniškega 
dopusta, pred ali po porodu.

Or. el

Obrazložitev

V medicini veljajo zadnji tedni pred porodom kot odločilni za razvoj zarodka, hkrati pa 
nosečnica v tem obdobju očitno težje dela. Poleg tega je v primerih rojstva mrtvega otroka ali 
smrti novorojenčka smiselno ženski dati čas, da si fizično in psihično opomore.

Predlog spremembe 88
Martin Kastler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega
dopusta po porodu. Države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da je delavkam 
iz člena 2 zagotovljeno, da lahko 
svobodno izberejo, kdaj vzamejo 
neobvezni del porodniškega dopusta, pred 
ali po porodu.

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 obsega
šest tednov dopusta pred porodom in osem 
tednov po njem.

Or. de

Obrazložitev

Določitev dopusta zagotavlja, da sta mati in otrok zaščitena takrat, ko to najbolj potrebujeta, 
hkrati pa daje delodajalcu večjo gotovost pri načrtovanju kot ureditev, po kateri je odločitev 
o porodniškem dopustu prepuščena ženski.
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Predlog spremembe 89
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po porodu. Države članice
sprejmejo ustrezne ukrepe, da je delavkam 
iz člena 2 zagotovljeno, da lahko 
svobodno izberejo, kdaj vzamejo 
neobvezni del porodniškega dopusta, pred
ali po porodu.

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 mora 
obsegati vsaj dva tedna obveznega 
porodniškega dopusta, ki se v skladu z 
nacionalno zakonodajo in/ali prakso 
porazdelita na čas pred porodom in/ali po 
njem. Države članice lahko omejijo 
obdobje porodniškega dopusta pred
porodom.

Or. de

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 90
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po porodu. Države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da je delavkam 
iz člena 2 zagotovljeno, da lahko svobodno 

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po porodu in štiri tedne obveznega 
materinskega dopusta pred porodom. 
Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
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izberejo, kdaj vzamejo neobvezni del 
porodniškega dopusta, pred ali po porodu.

da je delavkam iz člena 2 zagotovljeno, da 
lahko svobodno izberejo, kdaj vzamejo 
neobvezni del porodniškega dopusta, pred 
ali po porodu.

Or. el

Obrazložitev

Obvezni porodniški dopust pred porodom je izjemno pomemben za zagotovitev, da nobena 
delavka ne bo prisiljena delati do konca nosečnosti, ter za zagotovitev minimalne ravni 
varstva zdravja bodoče matere in še nerojenega otroka.

Predlog spremembe 91
Ilda Figueiredo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po porodu. Države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da je delavkam 
iz člena 2 zagotovljeno, da lahko svobodno 
izberejo, kdaj vzamejo neobvezni del 
porodniškega dopusta, pred ali po porodu.

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šestnajst tednov obveznega 
polno plačanega porodniškega dopusta po 
porodu. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da je delavkam iz člena 2 
zagotovljeno, da lahko svobodno izberejo, 
kdaj vzamejo neobvezni del porodniškega 
dopusta, pred ali po porodu. Obvezen 
porodniški dopust v dolžini šestnajst 
tednov velja za vse delavke ne glede na 
število pred tem opravljenih delovnih dni.

Or. pt

Predlog spremembe 92
Licia Ronzulli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po porodu. Države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da je delavkam 
iz člena 2 zagotovljeno, da lahko 
svobodno izberejo, kdaj vzamejo 
neobvezni del porodniškega dopusta, pred 
ali po porodu.

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po porodu. Države članice lahko 
podaljšajo obvezni del porodniškega 
dopusta do največ desetih tednov po 
porodu in največ štiri tedne pred porodom.

Or. it

Obrazložitev

Pri varstvu noseče delavke je treba dati poudarek obdobju po rojstvu otroka, saj obdobje 
dojenja in nege novorojenčka zahteva od ženske hud telesni in duševni napor.

Predlog spremembe 93
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po porodu. Države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da je delavkam 
iz člena 2 zagotovljeno, da lahko svobodno 
izberejo, kdaj vzamejo neobvezni del 
porodniškega dopusta, pred ali po porodu.

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po porodu. Države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da je delavkam 
iz člena 2 zagotovljeno, da lahko svobodno 
izberejo, kdaj vzamejo neobvezni del 
porodniškega dopusta, pred ali po porodu.
Obdobje šestih tednov obveznega 
porodniškega dopusta velja za vse 
zaposlene ženske, ne glede na število 
delovnih dni pred porodom.

Or. fr

Obrazložitev

Brez pravil o prepovedi zaposlovanja pred porodom bi lahko bodoče matere doživele občutno 
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močnejši pritisk (ki ga povzročijo same ali drugi), da bi morale delati še tik pred otrokovim 
rojstvom. To pa lahko povzroči velika tveganja za zdravje matere in nerojenega otroka. Celo 
Komisija je v svoji podrobni obrazložitvi k predlogu uredbe (točka 9) poudarila veliko 
svobodo odločanja bodoče matere, ali bo izkoristila porodniški dopust pred porodom ali ne. 
Prav zato ji je dano na izbiro, da ta čas lahko izkoristi svobodno in brez pritiska. To se 
zagotovi z načelno prepovedjo dela pred porodom z možnostjo izvzetja.

Predlog spremembe 94
Evelyn Regner

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po porodu. Države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da je delavkam 
iz člena 2 zagotovljeno, da lahko svobodno 
izberejo, kdaj vzamejo neobvezni del 
porodniškega dopusta, pred ali po porodu.

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 obsega
vsaj šest tednov obveznega dopusta pred 
porodom in vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po njem. Države članice sprejmejo 
ustrezne ukrepe, da je delavkam iz člena 2 
zagotovljeno, da lahko svobodno izberejo, 
kdaj vzamejo neobvezni del porodniškega 
dopusta, pred ali po porodu.

Or. de

Obrazložitev

Obvezen porodniški dopust pred porodom koristi zdravju bodoče matere, saj so ženske v tem 
času izpostavljene posebnim telesnim obremenitvam in se lahko zaradi stresa in pritiskov na 
delovnem mestu v tednih pred porodom poveča nevarnost za prezgodnji porod, hkrati pa tem 
delavkam onemogoči, da bi se primerno pripravile na telesno in psihično obremenitev v času 
po porodu, ki je dokazano velika.

Predlog spremembe 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2α. V primeru prekinitve nosečnosti 
zaradi zapletov pred 28. tednom se delavki 
odobri vsaj šest tednov dopusta.

Or. el

Obrazložitev

Ženski organizem potrebuje dovolj časa za okrevanje po neuspeli nosečnosti.

Predlog spremembe 96
Licia Ronzulli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2(a) Delavka mora izbrani čas 
porodniškega dopusta sporočiti vsaj tri 
mesece pred začetkom.

Or. it

Obrazložitev

Uvedba obveznega vnaprejšnjega sporočanja o začetku porodniškega dopusta omogoča 
podjetjem, da natančneje načrtujejo svoje delo in predvidijo morebitne organizacijske težave.

Predlog spremembe 97
Ria Oomen-Ruijten

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Delavka mora izbrani čas 
porodniškega dopusta sporočiti vsaj tri 
mesece pred nastopom tega dopusta.

Or. nl

Obrazložitev

Predlog spremembe 25, ki ga vlaga poročevalka, določa, da noseče delavke ne bi smele biti 
prisiljene delati nadure v obdobju treh mesecev pred porodom. Če delavka sporoči izbrani 
čas porodniškega dopusta pravočasno, delodajalec lažje uredi vse potrebno za nadomeščanje.

Predlog spremembe 98
Ria Oomen-Ruijten

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. V primeru rojstva več otrok hkrati se 
obdobje porodniškega dopusta iz 
člena 8(1) podaljša za štiri tedne za 
vsakega dodatnega otroka.

Or. nl

Obrazložitev

Skupna obdobja običajnega dopusta so prav tako izražena v tednih.

Predlog spremembe 99
Nadja Hirsch

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Predporodni del porodniškega dopusta 
se podaljša za čas med predvidenim 
datumom poroda in dejanskim datumom 
poroda, ne da bi se preostali del 
porodniškega dopusta skrajšal.   

črtano

Or. de

Obrazložitev

Delodajalcu je treba omogočiti, da predvidi in načrtuje vrnitev delavke tudi v primeru 
zakasnelega poroda.

Predlog spremembe 100
Nadja Hirsch

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se odobri 
dodatni dopust v primeru prezgodnjega 
rojstva otroka, hospitalizacije otroka ob 
rojstvu, rojstva prizadetega otroka ali 
rojstva več otrok hkrati. Dolžina 
dodatnega dopusta mora biti sorazmerna 
in zagotoviti izpolnitev posebnih potreb 
matere in otroka oziroma otrok.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zaradi subsidiarnosti je treba tako vrsto določb prepustiti državam članicam. Poleg tega je 
odveč, da se naštevajo primeri, v katerih je treba predvideti dodaten porodniški dopust, saj bi 
morale države članice imeti možnost, da to same določijo.
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Predlog spremembe 101
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se odobri 
dodatni dopust v primeru prezgodnjega 
rojstva otroka, hospitalizacije otroka ob 
rojstvu, rojstva prizadetega otroka ali 
rojstva več otrok hkrati. Dolžina 
dodatnega dopusta mora biti sorazmerna 
in zagotoviti izpolnitev posebnih potreb 
matere in otroka oziroma otrok.

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se porodniški 
dopust v medicinsko utemeljenih primerih 
podaljša. Dolžina tega dodatnega dopusta 
mora zagotoviti izpolnitev posebnih potreb 
matere in otroka oziroma otrok. Ob rojstvu 
prizadetega otroka je treba porodniški 
dopust podaljšati za najmanj 8 tednov. 

Or. de

Obrazložitev

Naštevanje primerov, v katerih je treba predvideti dodaten porodniški dopust, ni potrebno. To 
je treba prepustiti državam članicam. Edina izjema je rojstvo prizadetih otrok, saj je tu 
potreba po varstvu zelo velika.

Predlog spremembe 102
Ilda Figueiredo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se odobri dodatni
dopust v primeru prezgodnjega rojstva 
otroka, hospitalizacije otroka ob rojstvu, 
rojstva prizadetega otroka ali rojstva več 
otrok hkrati. Dolžina dodatnega dopusta 
mora biti sorazmerna in zagotoviti 
izpolnitev posebnih potreb matere in otroka 

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se odobri
dodaten polno plačan dopust v primeru 
prezgodnjega rojstva otroka, hospitalizacije 
otroka ob rojstvu, rojstva prizadetega 
otroka, rojstva več otrok hkrati ali če je 
mati invalidka. Dolžina dodatnega dopusta 
mora biti sorazmerna in zagotoviti 
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oziroma otrok. izpolnitev posebnih potreb matere in otroka 
oziroma otrok. Države članice zagotovijo 
tudi dvanajst tednov polno plačanega 
dopusta v primeru mrtvorojenega otroka.

Or. pt

Predlog spremembe 103
Martin Kastler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da odsotnost 
zaradi bolezni ali zapletov zaradi 
nosečnosti več kot 4 tedne ali več pred 
porodom ne vpliva na trajanje 
porodniškega dopusta.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zaradi varovanja načela subsidiarnosti je treba iskanje primernih ukrepov prepustiti 
socialnim partnerjem v državah članicah.

Predlog spremembe 104
Nadja Hirsch

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da odsotnost 
zaradi bolezni ali zapletov zaradi 
nosečnosti več kot 4 tedne ali več pred 
porodom ne vpliva na trajanje 

črtano
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porodniškega dopusta. 

Or. de

Obrazložitev

Ni sprejemljivo, da se odsotnosti zaradi bolezni, ki traja do štiri tedne, ne vključi v porodniški 
dopust, saj se zaradi tega skupaj z načrtovanim prožnejšim koriščenjem porodniškega 
dopusta nesorazmerno podaljša skupno obdobje odsotnosti. Če ta obdobja niso upoštevana 
pri porodniškem dopustu, se delodajalcu tudi zagotovi, da lahko predvidi in načrtuje vrnitev 
delavke na delo.

Predlog spremembe 105
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da odsotnost 
zaradi bolezni ali zapletov zaradi 
nosečnosti več kot 4 tedne ali več pred 
porodom ne vpliva na trajanje 
porodniškega dopusta.

5. Države članice zagotovijo, da se 
odsotnost zaradi bolezni ali zapletov zaradi 
nosečnosti več kot 6 tednov ali več pred 
porodom všteje v trajanje porodniškega 
dopusta.

Or. de

Predlog spremembe 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Direktiva ne velja za samozaposlene.

Or. de
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Predlog spremembe 107
Marije Cornelissen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 8a

Očetovski dopust/dopust ob porodniškem 
dopustu

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da bodo delavci, 
katerih soproge ali partnerice so pred 
kratkim rodile, upravičeni do 
nepretrganega in neprenosljivega polno 
plačanega očetovskega dopusta/dopusta 
ob porodniškem dopustu, ki traja vsaj dva 
obvezna tedna in se dodeli po porodu 
soproge oziroma partnerice;
2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da so delavci, 
katerih soproge ali partnerice so pred 
kratkim rodile, upravičeni do posebnega 
dopusta, vključno z neizkoriščenim delom 
porodniškega dopusta v primeru smrti ali 
telesne nesposobnosti matere.“

Or. en

Predlog spremembe 108
Ilda Figueiredo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vstavi se naslednji člen:
Člen 8a

Očetovski dopust
1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da se delavcem, ki so pred kratkim 
postali očetje, zagotovi pravica do 
neprekinjenega, polno plačanega in 
neprenosljivega očetovskega dopusta, ki 
traja vsaj štiri tedne, od katerih sta dva 
tedna obvezna in dodeljena za čas po 
porodu njihovih žena ali zunajzakonskih 
partneric.
2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi se očetom zagotovi, da 
so v primeru smrti ali telesne 
nesposobnosti matere upravičeni do 
posebnega dopusta, ki obsega 
neizkoriščen del porodniškega dopusta.

Or. pt

Predlog spremembe 109
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
Prepoved odpusta

Da bi se delavkam iz člena 2 zagotovilo 
uveljavljanje njihovih pravic do varovanja 
zdravja in varnosti, kot so priznane po tem 
členu: 
1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta in vseh 
priprav na odpust delavk iz člena 2 v 
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obdobju od začetka nosečnosti do konca 
porodniškega dopusta iz člena 8(1), razen 
v izjemnih primerih, ki niso povezani z 
njihovim stanjem in so dovoljeni po 
nacionalni zakonodaji in/ali praksi, pod 
pogojem, da je svoje soglasje dal pristojni 
organ, kjer je to primerno.
2. Če je delavka iz člena 2 odpuščena v 
obdobju iz točke 1, mora delodajalec pisno 
navesti pravilno utemeljene razloge za 
njen odpust. V primeru odpusta v obdobju 
šestih mesecev po koncu porodniškega 
dopusta iz člena 8(1), mora delodajalec na 
zahtevo zadevne delavke pisno navesti 
pravilno utemeljene razloge za njen 
odpust.
3. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da delavke iz člena 2 zaščitijo 
pred posledicami odpusta, ki je na podlagi 
točk 1 in 2 nezakonit.
4. Slabše obravnavanje ženske zaradi 
nosečnosti ali porodniškega dopusta iz 
člena 8 je diskriminacija v smislu 
Direktive 2002/73/ES, kakor jo spreminja 
Direktiva 2006/54/ES.

Or. de

Obrazložitev

Razširitev določb o pravnemu varstvu zoper odpoved bi delodajalce finančno in 
organizacijsko močno obremenila, pri čemer te določbe ne bi bile nujne za varstvo zdravja 
delavk. V smislu subsidiarnosti in zaradi povezanih gospodarskih učinkov bi morale o 
razširitvi določb odločati države članice.

Predlog spremembe 110
Ilda Figueiredo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 1. Države članice sprejmejo potrebne 
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ukrepe za prepoved odpusta in vseh 
priprav na odpust delavk iz člena 2 v 
obdobju od začetka nosečnosti do konca 
porodniškega dopusta iz člena 8(1), razen 
v izjemnih primerih, ki niso povezani z 
njihovim stanjem in so dovoljeni po 
nacionalni zakonodaji in/ali praksi, pod 
pogojem, da je svoje soglasje dal pristojni 
organ, kjer je to primerno.

ukrepe, s katerimi se zagotovi, da 
delodajalci na lastno željo ne morejo 
prekiniti porodniškega oziroma 
očetovskega dopusta ali dopusta za 
varstvo in nego otroka, ter prepove odpust
in vse priprave na odpust delavk iz člena 2 
v obdobju od začetka nosečnosti do enega 
leta po porodu.

Or. pt

Predlog spremembe 111
Licia Ronzulli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta in vseh priprav 
na odpust delavk iz člena 2 v obdobju od 
začetka nosečnosti do konca porodniškega 
dopusta iz člena 8(1), razen v izjemnih 
primerih, ki niso povezani z njihovim 
stanjem in so dovoljeni po nacionalni 
zakonodaji in/ali praksi, pod pogojem, da 
je svoje soglasje dal pristojni organ, kjer je 
to primerno.

1. države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta delavk v 
smislu člena 2 med obdobjem od začetka 
njihove nosečnosti do konca porodniškega 
dopusta, navedenega v členu 8(1), ter 
dokler otrok ne dopolni enega leta 
starosti, razen v izjemnih primerih, 
dovoljenih po nacionalni zakonodaji in/ali 
praksi, ki niso povezani z njihovim 
stanjem, in pod pogojem, da je svoje 
soglasje dal pristojen organ, kjer je to 
primerno.

Or. it

Obrazložitev

Delavko je treba zavarovati za celo obdobje porodniškega odpusta, to varstvo pa se lahko 
podaljša dokler otrok ne dopolni enega leta starosti.
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Predlog spremembe 112
Martin Kastler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta in vseh 
priprav na odpust delavk iz člena 2 v 
obdobju od začetka nosečnosti do konca 
porodniškega dopusta iz člena 8(1), razen v 
izjemnih primerih, ki niso povezani z 
njihovim stanjem in so dovoljeni po 
nacionalni zakonodaji in/ali praksi, pod 
pogojem, da je svoje soglasje dal pristojni 
organ, kjer je to primerno.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta delavk iz člena 
2 v obdobju od začetka nosečnosti do 
konca porodniškega dopusta iz člena 8(1), 
razen v izjemnih primerih, ki niso povezani 
z njihovim stanjem in so dovoljeni po 
nacionalni zakonodaji in/ali praksi, pod 
pogojem, da je svoje soglasje dal pristojni 
organ, kjer je to primerno.

Or. de

Obrazložitev

Izjemno težko je dokazati, da so ali niso potekale priprave na odpust, zato njihova omemba 
vnaša več pravne negotovosti kot pa jasnosti.

Predlog spremembe 113
Ria Oomen-Ruijten

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta in vseh priprav 
na odpust delavk iz člena 2 v obdobju od 
začetka nosečnosti do konca porodniškega 
dopusta iz člena 8(1), razen v izjemnih 
primerih, ki niso povezani z njihovim 
stanjem in so dovoljeni po nacionalni 

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta in vseh priprav 
na odpust delavk iz člena 2 v obdobju od 
začetka nosečnosti do najmanj 16 tednov 
po porodu, razen v izjemnih primerih, ki 
niso povezani z njihovim stanjem in so 
dovoljeni po nacionalni zakonodaji in/ali 
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zakonodaji in/ali praksi, pod pogojem, da 
je svoje soglasje dal pristojni organ, kjer je 
to primerno.

praksi, pod pogojem, da je svoje soglasje 
dal pristojni organ, kjer je to primerno.

Or. nl

Obrazložitev

Poročevalka omenja obdobje štirih mesecev. Skupna obdobja običajnega dopusta so prav 
tako izražena v tednih.

Predlog spremembe 114
Licia Ronzulli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta in vseh priprav 
na odpust delavk iz člena 2 v obdobju od 
začetka nosečnosti do konca porodniškega 
dopusta iz člena 8(1), razen v izjemnih 
primerih, ki niso povezani z njihovim 
stanjem in so dovoljeni po nacionalni 
zakonodaji in/ali praksi, pod pogojem, da 
je svoje soglasje dal pristojni organ, kjer je 
to primerno.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta in vseh priprav 
na odpust delavk iz člena 2 dokler otrok ne 
dopolni enega leta starosti, razen v 
izjemnih primerih, ki niso povezani z 
njihovim stanjem in so dovoljeni po 
nacionalni zakonodaji in/ali praksi, pod 
pogojem, da je svoje soglasje dal pristojni 
organ, kjer je to primerno.

Or. it

Obrazložitev

Bolje bi bilo podaljšati prepoved odpusta dokler otrok ne dopolni leto starosti, saj matere 
potrebujejo dodatno varstvo ob koncu porodniškega dopusta.
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Predlog spremembe 115
Marije Cornelissen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zagotavljanje varnosti in 
zdravja nosečih in doječih delavk, in sicer 
kar zadeva ergonomske pogoje, delovni 
čas (vključno z nočnim delom in 
spremembo delovnega mesta), 
intenzivnost dela ter povečanje zaščite 
pred povzročitelji infekcij, nevarnimi 
snovmi in ionizirajočim sevanjem; to 
vključuje obveznost delodajalca, da 
delovno okolje z vidika zdravja in varnosti 
prilagodi potrebam nosečih ali doječih 
delavk. 

Or. en

Obrazložitev

Ohranjanje zdravja in varnosti nosečih delavk mora biti ena od prednostnih nalog te 
direktive.

Predlog spremembe 116
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je delavka iz člena 2 odpuščena v 
obdobju iz točke 1, mora delodajalec pisno 
navesti pravilno utemeljene razloge za 
njen odpust. V primeru odpusta v obdobju

2. Če je delavka iz člena 2 odpuščena v 
obdobju iz točke 1 ali v šestih mesecih po 
koncu porodniškega dopusta iz člena 8(1), 
mora delodajalec pisno navesti pravilno 
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šestih mesecev po koncu porodniškega 
dopusta iz člena 8(1), mora delodajalec na 
zahtevo zadevne delavke pisno navesti 
pravilno utemeljene razloge za njen odpust.

utemeljene razloge za njen odpust. To ne 
posega v temeljne določbe o odpustu po 
nacionalnem pravu.

Or. de

Predlog spremembe 117
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved diskriminacije 
nosečnic na trgu dela s tem, da jim 
zagotovijo enake možnosti pri zaposlitvi, 
če izpolnjujejo vse zahteve za razpisano 
delovno mesto.

Or. en

Predlog spremembe 118
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. v primerih iz členov 5, 6 in 7 se 
pravice iz delovnega razmerja, ki se 
nanašajo na pogodbo o zaposlitvi, 
vključno z ohranjanjem plačila in/ali 
pravice do enakovrednega nadomestila za 
delavke iz člena 2, zagotovijo v skladu z 
nacionalno zakonodajo in/ali nacionalno 
prakso;
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Or. en

Obrazložitev

Ženske bi morale prejemati nadomestilo v višini polne plače, da ne bi bile zaradi materinstva 
finančno prikrajšane.

Predlog spremembe 119
Martin Kastler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – odstavek 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Delavke iz člena 2, ki jim delodajalec 
ne dovoljuje, da bi opravljale svoje delo, 
ker meni, da ga ne morejo opravljati, ne da 
bi predložile zdravniško potrdilo, morajo 
do začetka porodniškega dopusta v smislu 
člena 8(2) dobivati plačilo v višini njihove 
polne plače.

1a. Delavke iz člena 2, ki jim delodajalec 
ne dovoljuje, da bi opravljale svoje delo, 
ker meni, da ga ne morejo opravljati, ne da 
bi predložile zdravniško potrdilo, morajo 
na lastno pobudo obiskati zdravnika. Če 
zdravnik tem ženskam potrdi, da delovno 
sposobne, jih mora delodajalec spet 
normalno zaposliti, ali pa morajo do 
začetka porodniškega dopusta v smislu 
člena 8(2) dobivati plačilo v višini njihove 
polne plače.

Or. de

Obrazložitev

Če ženska obišče zdravnika po lastni izbiri, postane jasno, ali je dejansko bolna ali ne. Šele 
na podlagi jasnega izvida na bi se sprejemali nadaljnji ukrepi.

Predlog spremembe 120
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Article 11 – point 1 aa (new)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V členu 11 se vstavi točka aa:
1aa. Države članice lahko sprejmejo 
preventivne in nadzorne ukrepe za varstvo 
in varnost nosečih delavk in delavk, ki so 
pred kratkim rodile, na delovnem mestu.

Or. en

Obrazložitev

Stres na delovnem mestu lahko vpliva na duševno zdravje nosečnic oziroma žensk, ki so pred 
kratkim rodile ali dojijo, in ima lahko posledice tudi za zarodek oziroma novorojenčka. 
Nadzorni ukrepi so potrebni z vidika prožne varnosti.

Predlog spremembe 121
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Pravica, da se delavke iz člena 2 vrnejo 
na svoja delovna mesta ali enakovredna 
delovna mesta, kjer pogoji niso slabši, in 
pravica do izboljšanj delovnih pogojev, do 
katerih bi bile upravičene med svojo 
odsotnostjo.

(c) Pravica, da se delavke iz člena 2 vrnejo 
na svoja delovna mesta ali enakovredna 
delovna mesta, kjer pogoji niso slabši, in 
pravica do izboljšanj delovnih pogojev, do 
katerih bi bile upravičene med svojo 
odsotnostjo; v izjemnih primerih 
prestrukturiranja ali temeljite prenove 
proizvodnega procesa je treba 
predstavnikom delavcev vedno priznati 
možnost, da se z delodajalcem posvetujejo 
o vplivu teh sprememb na prizadete 
delavce.

Or. de
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Predlog spremembe 122
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka c 
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. nadomestilo iz člena 2(b) je ustrezno, če 
zagotavlja dohodek enak znesku zadnje 
mesečne plače ali povprečne mesečne 
plače, za katerega pa lahko nacionalna 
zakonodaja določi zgornjo mejo. Ta 
zgornja meja ne sme biti nižja od 
nadomestila, ki ga dobijo delavke iz člena 
2 v primeru prekinitve dejavnosti iz 
razlogov, ki so povezani z njihovim 
zdravjem. Države članice lahko določijo 
obdobje, ki se upošteva pri izračunu 
povprečne mesečne plače.

3. nadomestilo iz člena 2(b) je ustrezno 
enakovredno, če zagotavlja dohodek enak 
znesku zadnje mesečne plače ali povprečne 
mesečne plače. Delavke na porodniškem 
dopustu prejemajo celotno plačo, 
nadomestilo dopusta pa mora znašati 
100 % zadnje mesečne plače ali povprečne 
mesečne plače. Države članice lahko 
določijo obdobje, ki se upošteva pri 
izračunu povprečne mesečne plače.

Or. en

Obrazložitev

Izplačilo polne plače ženskam zagotavlja, da zaradi odločitve za otroke niso finančno 
prikrajšane. V številnih državah članicah je za čas porodniškega dopusta že določena plača v 
višini od 80 % do 100 % povprečne plače. Poleg tega noseče delavke ne bi smele biti v 
slabšem finančnem položaju zato, ker so se odločile imeti otroka.

Predlog spremembe 123
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka c
Direktiva 92/85/EGS
Article 11 – –point 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. nadomestilo iz člena 2(b) je ustrezno, če 
zagotavlja dohodek enak znesku zadnje 
mesečne plače ali povprečne mesečne 
plače, za katerega pa lahko nacionalna 
zakonodaja določi zgornjo mejo. Ta 

3. nadomestilo iz člena 2(b) ne sme biti 
nižje od nadomestila, ki bi ga delavke v 
smislu člena 2 prejele v primeru 
prekinitve poklicnega dela iz zdravstvenih 
razlogov, ali nižje od dveh tretjin zadnjih 
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zgornja meja ne sme biti nižja od 
nadomestila, ki ga dobijo delavke iz člena 
2 v primeru prekinitve dejavnosti iz 
razlogov, ki so povezani z njihovim 
zdravjem. Države članice lahko določijo 
obdobje, ki se upošteva pri izračunu 
povprečne mesečne plače.

mesečnih plač delavke po nacionalnem 
pravu, pri čemer lahko nacionalni 
zakonodajalec določi zgornje meje in 
upoštevno obdobje.  

Or. de

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 124
Ilda Figueiredo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka c
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. nadomestilo iz člena 2(b) je ustrezno, če 
zagotavlja dohodek enak znesku zadnje 
mesečne plače ali povprečne mesečne 
plače, za katerega pa lahko nacionalna 
zakonodaja določi zgornjo mejo. Ta 
zgornja meja ne sme biti nižja od 
nadomestila, ki ga dobijo delavke iz člena 
2 v primeru prekinitve dejavnosti iz 
razlogov, ki so povezani z njihovim 
zdravjem. Države članice lahko določijo 
obdobje, ki se upošteva pri izračunu 
povprečne mesečne plače.“

3. nadomestilo iz člena 2(b) je 
enakovredno, če zagotavlja dohodek, enak 
znesku zadnje mesečne plače ali povprečne 
mesečne plače, za katerega pa lahko 
nacionalna zakonodaja določi zgornjo 
mejo. Ta zgornja meja ne sme biti nižja od 
100 % zadnje mesečne plače ali povprečne 
mesečne plače zadevne delavke. Države 
članice lahko določijo obdobje, ki se 
upošteva pri izračunu povprečne mesečne 
plače.“

Or. pt
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Predlog spremembe 125
Rovana Plumb

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka c a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Doda se točka 3a:
(3a) delavkam na porodniškem dopustu je 
treba zagotoviti pravico, da se njihova 
plača po potrebi avtomatično zviša ne da 
bi morale začasno prekiniti porodniški 
dopust, da bi bile upravičene do tega 
zvišanja.

Or. en

Obrazložitev

Če se v času porodniškega dopusta plača delavk za njihovo delovno mesto zviša, se mora 
avtomatično zvišati tudi njihova plača, ne da bi morale prekiniti porodniški dopust zgolj zato, 
da bi prejele višjo plačo in se nato vrnile na porodniški dopust. Zanje delodajalec tudi skrajša 
in poenostavi administrativni postopek v zvezi s tem.

Predlog spremembe 126
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka d)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da delavke iz člena 
2 med porodniškim dopustom in po vrnitvi 
s porodniškega dopusta iz člena 8 lahko 
prosijo za spremembe urnika in oblik dela 
ter da bi morali biti delodajalci obvezani 
te prošnje obravnavati ter pri tem 
upoštevati svoje potrebe in potrebe delavk.

5. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da imajo delavke iz 
člena 2 in delavke, ki so ciljne matere v 
primerih nadomestnega materinstva, po 
vrnitvi s porodniškega dopusta iz člena 8 
pravico, da vsak dan v obdobju 
30 mesecev pridejo na delo eno (1) uro 
pozneje ali zapustijo delo eno (1) uro prej. 
Namesto tega lahko ob privolitvi 
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delodajalca izberejo drugo možnost, in 
sicer da se njihov delovnik skrči za 
dve (2) uri dnevno za obdobje prvih 
dvanajst mesecev in za eno (1) uro za 
nadaljnjih šest mesecev. Te ureditve na 
noben način ne vplivajo na plačo delavk. 

Or. el

Obrazložitev

Zalo pomembno je pospešiti prizadevanja za uskladitev družinskega in poklicnega življenja.  
V Evropi, ki se nenehno stara, je nujno treba spodbujati rojevanje otrok. V odziv na velike 
težave v zvezi z ekonomsko vzdržnostjo in pomembnimi socialnimi vprašanji bo treba tudi 
povečati stopnjo zaposlenosti žensk.

Predlog spremembe 127
Ole Christensen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -4 (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-4) V členu 12 se doda naslednji odstavek:

„1a. Države članice lahko na socialne 
partnerje v skladu z nacionalno 
zakonodajo in prakso v posameznih 
državah članicah preložijo potrjevanje in 
sklepanje kolektivnih pogodb, ki določajo 
podrobna pravila o izboljšavah na 
področju varnosti in zdravja pri delu za 
noseče delavke in delavke, ki so pred 
kratkim rodile ali ki dojijo.
Te kolektivne pogodbe in pogodbe, ki 
obstajajo dne ...*, ter vse prenovitve 
takšnih pogodb lahko pod pogojem, da 
upoštevajo splošno varstvo varnosti in 
zdravja pri delu za noseče delavke in 
delavke, ki so pred kratkim rodile ali 
dojijo (skladno s pogoji in omejitvami, ki 
jih določijo države članice), vsebujejo 
ureditve in določbe, ki se razlikujejo od 
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tistih iz te direktive, če so skladne z 
nameni in načeli te direktive ter jih 
spoštujejo.“
* UL: vstaviti datum začetka veljavnosti te 
direktive.

Or. da

Obrazložitev

Nekatere države že imajo boljše predpise o porodniškem dopustu od predpisov v tej direktivi.
V nekaterih državah članicah večino ureditev glede porodniškega dopusta določajo socialni 
partnerji. Če so kolektivne pogodbe skladne z načeli in nameni direktive o nosečih delavkah, 
bi moralo biti mogoče ohraniti ali skleniti takšne pogodbe. To je skladno z načeli prožne 
varnosti in bo koristilo delavkam, ki jih zadeva ta direktiva.

Predlog spremembe 128
Milan Cabrnoch

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 92/85/EGS
Člen 12 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vstavi se naslednji člen 12a: črtano
Člen 12a

Dokazno breme

1. Države članice sprejmejo ukrepe, ki so 
glede na njihove nacionalne sodne 
sisteme potrebni za zagotovitev, da mora, 
kadar osebe, ki menijo, da so jim bile 
kršene pravice iz te direktive, in sodišču 
ali drugemu pristojnemu organu 
predložijo dejstva, na podlagi katerih je 
mogoče domnevati, da je prišlo do takšne 
kršitve, tožena stranka dokazati, da 
Direktiva ni bila kršena. 
Odstavek 1 ne preprečuje državam 
članicam, da uvedejo pravila o 
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dokazovanju, ki so ugodnejša za tožnike.
Odstavek 1 se ne uporablja v kazenskih 
postopkih.
Državam članicam ni treba uporabljati 
odstavka 1 pri postopkih, v katerih sodišče 
ali drugo pristojno telo razišče dejstva v 
zvezi s primerom. 

Odstavki 1 do 4 se uporabljajo tudi v vseh 
pravnih postopkih, začetih v skladu s 
členom 12.“

Or. cs

Obrazložitev

Predlagana določba krši načelo domneve o nedolžnosti in bi porušila ravnotežje med 
delojemalci in delodajalci. Kdor izreče trditev, jo mora dokazati. Kadar druga stran izjavi, da 
„se ni nič zgodilo“, je nemogoče od nje zahtevati, naj dokaže, da se ni nič zgodilo.

Predlog spremembe 129
Nadja Hirsch

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 92/85/EGS
Člen 12 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vstavi se naslednji člen 12 a: črtano

"Artikel 12 a
Dokazno breme

1. Države članice sprejmejo ukrepe, ki so 
glede na njihove nacionalne sodne 
sisteme potrebni za zagotovitev, da mora, 
kadar osebe, ki menijo, da so jim bile 
kršene pravice iz te direktive, in sodišču 
ali drugemu pristojnemu organu 
predložijo dejstva, na podlagi katerih je 
mogoče domnevati, da je prišlo do takšne 
kršitve, tožena stranka dokazati, da 
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Direktiva ni bila kršena.
2.  Odstavek 1 ne preprečuje državam 
članicam, da uvedejo pravila o 
dokazovanju, ki so ugodnejša za tožnike.
3. Odstavek 1 se ne uporablja v kazenskih 
postopkih.
4. Državam članicam ni treba uporabljati 
odstavka 1 pri postopkih, v katerih sodišče 
ali drugo pristojno telo razišče dejstva v 
zvezi s primerom.
5. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo tudi v 
vseh pravnih postopkih, začetih v skladu s 
členom 12.“

Or. de

Obrazložitev

V direktivi ne bi smelo biti določeno načelo obrnjenega dokaznega bremena, ker prinaša 
nepotrebna birokratska bremena za delodajalca (na primer obveznost obsežne 
dokumentacije) in s tem nove ovire pri zaposlovanju žensk.

Predlog spremembe 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 92/85/EGS
Člen 12 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vstavi se naslednji člen 12 a: črtano

„Člen 12 a
Dokazno breme

1. Države članice sprejmejo ukrepe, ki so 
glede na njihove nacionalne sodne 
sisteme potrebni za zagotovitev, da mora, 
kadar osebe, ki menijo, da so jim bile 
kršene pravice iz te direktive, in sodišču 
ali drugemu pristojnemu organu 
predložijo dejstva, na podlagi katerih je 
mogoče domnevati, da je prišlo do takšne 



AM\795886SL.doc 55/59 PE430.643v01-00

SL

kršitve, tožena stranka dokazati, da 
Direktiva ni bila kršena.
2. Odstavek 1 ne preprečuje državam 
članicam, da uvedejo pravila o 
dokazovanju, ki so ugodnejša za tožnike.
3. Odstavek 1 se ne uporablja v kazenskih 
postopkih.
4. Državam članicam ni treba uporabljati 
odstavka 1 pri postopkih, v katerih sodišče 
ali drugo pristojno telo razišče dejstva v 
zvezi s primerom.
5. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo tudi v 
vseh pravnih postopkih, začetih v skladu s 
členom 12.“

Or. de

Obrazložitev

V direktivi ne bi smelo biti določeno načelo obrnjenega dokaznega bremena, ker prinaša 
nepotrebna birokratska bremena za delodajalca (na primer obveznost obsežne 
dokumentacije) in s tem nove ovire pri zaposlovanju žensk.

Predlog spremembe 131
Ria Oomen-Ruijten

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 92/85/EGS
Člen 12 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ukrepe, ki so 
glede na njihove nacionalne sodne sisteme 
potrebni za zagotovitev, da mora, kadar 
osebe, ki menijo, da so jim bile kršene 
pravice iz te direktive, in sodišču ali 
drugemu pristojnemu organu predložijo 
dejstva, na podlagi katerih je mogoče 
domnevati, da je prišlo do takšne kršitve, 
tožena stranka dokazati, da Direktiva ni 
bila kršena.

1. Države članice sprejmejo ukrepe, ki so 
glede na njihove nacionalne sodne sisteme 
potrebni za zagotovitev, da mora, kadar 
osebe, ki menijo, da so jim bile kršene 
pravice iz te direktive, in sodišču ali 
drugemu pristojnemu organu predložijo 
dejstva, na podlagi katerih je mogoče 
domnevati, da je prišlo do takšne kršitve, 
tožena stranka ali delodajalec dokazati, da 
Direktiva ni bila kršena.
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Or. nl

Obrazložitev

Treba je tudi omeniti delodajalca kot eno od udeleženih oseb, ne glede na to, ali je tožena 
stranka ali ne.

Predlog spremembe 132
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 92/85/EGS
Člen 12 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Državam članicam ni treba uporabljati 
odstavka 1 pri postopkih, v katerih sodišče 
ali drugo pristojno telo razišče dejstva v 
zvezi s primerom.

črtano

Or. el

Obrazložitev

Postopkovne določbe v tej direktivi je treba uskladiti z ustreznimi določbami v zvezi z enakim 
obravnavanjem ter tako zagotoviti učinkovitejše varstvo pravic zaposlenih mater. V delovnem 
razmerju, ki je a priori recipročno, mora breme dokazovanja resničnosti ali neresničnosti 
trditev pritožnika v vsakem primeru nositi delodajalec. V nasprotnem primeru bi bil položaj 
noseče delavke, ki bi si poskušala priboriti ugodnosti in varstvo, zagotovljene s to direktivo, 
močno oslabljen.

Predlog spremembe 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 92/85/EGS
Člen 12 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Državam članicam ni treba uporabljati 4. Državam članicam ni treba uporabljati 



AM\795886SL.doc 57/59 PE430.643v01-00

SL

odstavka 1 pri postopkih, v katerih sodišče 
ali drugo pristojno telo razišče dejstva v 
zvezi s primerom.

odstavka 1 pri postopkih, v katerih sodišče 
razišče dejstva v zvezi s primerom.

Or. el

Obrazložitev

Predlog spremembe zadevnim delavkam zagotavlja učinkovitejše varstvo.

Predlog spremembe 134
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 92/85/EGS
Člen 12 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo tudi v 
vseh pravnih postopkih, začetih v skladu s 
členom 12.

5. Odstavki 1 do 3 se uporabljajo tudi v 
vseh pravnih postopkih, začetih v skladu s 
členom 12.

Or. el

Obrazložitev

Postopkovne določbe v tej direktivi je treba uskladiti z ustreznimi določbami v zvezi z enakim 
obravnavanjem ter tako zagotoviti učinkovitejše varstvo pravic zaposlenih mater. V delovnem 
razmerju, ki je a priori recipročno, mora breme dokazovanja resničnosti ali neresničnosti 
trditev pritožnika v vsakem primeru nositi delodajalec. V nasprotnem primeru bi bil položaj 
noseče delavke, ki bi si poskušala priboriti ugodnosti in varstvo, zagotovljene s to direktivo, 
močno oslabljen.

Predlog spremembe 135
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 92/85/EGS
Člen 12 b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v svoje nacionalne pravne 
sisteme vključijo ukrepe, ki so potrebni za 
zaščito posameznikov pred kakršnim koli 
neugodnim obravnavanjem ali neugodnimi 
posledicami pritožbe, ki so jo vložili, ali 
postopkov, ki so jih začeli, da bi uveljavili 
spoštovanje pravic, zagotovljenih v skladu 
s to direktivo.

Države članice v svoje nacionalne pravne 
sisteme vključijo ukrepe, ki so potrebni za 
zaščito posameznikov, vključno s pričami,
pred kakršnim koli neugodnim 
obravnavanjem ali neugodnimi 
posledicami pritožbe, ki so jo vložili, ali 
postopkov, ki so jih začeli, da bi uveljavili 
spoštovanje pravic, zagotovljenih v skladu 
s to direktivo.

Or. el

Obrazložitev

S širitvijo varstva pred povračilnimi ukrepi na priče se zagotovi, da bodo lahko v postopkih v 
zvezi s pritožbami pričale po resnici, ne da bi se zaradi tega bale kakršne koli diskriminacije.

Predlog spremembe 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 92/85/EGS
Člen 12 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
določb, sprejetih na podlagi te direktive, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se 
zagotovi njihovo izvajanje. Kazni lahko 
obsegajo plačilo odškodnine, ki ne sme biti 
omejena z določitvijo vnaprejšnje zgornje 
meje, in morajo biti učinkovite, sorazmerne
in odvračilne.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
določb, sprejetih na podlagi te direktive, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se 
zagotovi njihovo izvajanje. Kazni lahko 
obsegajo plačilo odškodnine in morajo biti 
učinkovite ter sorazmerne.  

Or. de

Obrazložitev

S prepovedjo omejitve odškodninskih zahtevkov EU se nesorazmerno omejuje svoboda držav 
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članic pri oblikovanju lastnih predpisov in jih sili v prevzemanje podrobnih določb, ki niso v 
skladu z njihovim procesnim pravom.

Predlog spremembe 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 92/85/EGS
Člen 12 d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Artikel 12d
Organ za enakost

črtano

Države članice zagotovijo, da je(so) 
organ(-i) za spodbujanje, analiziranje, 
nadzorovanje in podpiranje enakega 
obravnavanja vseh oseb brez 
diskriminacije zaradi spola iz člena 20 
Direktive 2002/73/ES, kakor jo spreminja 
Direktiva 2006/54/ES, pristojen(-jni) tudi 
za zadeve, ki jih zajema ta direktiva.

Or. de

Obrazložitev

Cilj zmanjšanja birokracije je treba upoštevati tudi pri ukrepih za večjo uskladitev dela in 
družinskega življenja. Zdi se, da poveritev dodatnih nalog v zvezi s porodniškim dopustom 
nacionalnim organom za enakost ni v skladu s tem ciljem.


