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MÓDOSÍTÁSOK 001-081  
elıterjesztette: Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság 
 
Jelentés 
Edite Estrela A7-0032/2010 
A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönzı intézkedések  
 
Irányelvi javaslat (COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
Az irányelv címe 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS IRÁNYELVE a várandós, a 
gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi biztonságának 
és egészségvédelmének javítását ösztönzı 
intézkedések bevezetésérıl szóló 
92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról 

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS IRÁNYELVE a várandós, a 
gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi biztonságának 
és egészségvédelmének javítását ösztönzı 
intézkedések bevezetésérıl szóló 
92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 
valamint a munkavállalókat a munka és a 
családi élet összeegyeztethetıségében 
segítı intézkedések bevezetésérıl 

Indokolás 

Az EK-Szerzıdés 141. cikkének (3) bekezdését is magában foglaló többszörös jogalap 
megengedi az irányelv hatályának kiterjesztését. Ez az átfogóbb megközelítés erısebb üzenetet 
intézne a vállalkozásokhoz abban az értelemben, hogy a gyermekvállalás nemcsak a nıket, 
hanem a férfiakat is érinti. 
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Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A nık és férfiak közötti egyenlıség az 
Európai Unió alapelve. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. és 23. cikke tilt 
minden, nemek alapján történı 
megkülönböztetést, és minden területen 
megköveteli a nık és férfiak közötti 
egyenlıség biztosítását. 

(4) A nık és férfiak közötti egyenlıség az 
Európai Unió alapelve. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. és 23. cikke tilt 
minden, nemek alapján történı 
megkülönböztetést, és minden területen 
megköveteli a nık és férfiak közötti 
egyenlıség biztosítását, beleértve a munka 
és a családi élet összeegyeztetését is. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
5 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az Európai Közösségek Bírósága 
által a C-506/06. számú, Mayr kontra 
Flöckner ügyben 2008. február 26-án 
hozott ítéletben1 a Bíróság úgy foglalt 
állást, hogy nemi alapon történı közvetlen 
megkülönböztetés áll fenn abban az 
esetben, ha egy nıi munkavállalót in vitro 
megtermékenyítést szolgáló kezeléshez 
kapcsolódó hiányzása miatt hátrányos 
helyzetbe hoznak. 

 1 EBHT [2008] I-01017. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
5 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) A szülési szabadságon lévı nı arra 
való jogosultságát, hogy a szülési 
szabadság lejárta után visszatérjen 
munkahelyére vagy annak megfelelı 
munkakörbe, a férfiak és nık közötti 
esélyegyenlıség és egyenlı bánásmód 
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elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 
területén történı megvalósításáról szóló, 
2006. július 5-i 2006/54/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
(átdolgozás)1 15. cikke rögzíti. 

 1 HL L 204., 2006.7.26., 23. o. 

Indokolás 

A 92/85/EGK irányelv módosítására irányuló javaslat nem tartalmaz utalást a 2006/54/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkére, amely a szülési szabadság lejárta után járó 
jogosultságokról szól. 
 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
6 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az európai szociális partnerek által 
2009. június 18-án aláírt, a szülıi 
szabadságról kötött átdolgozott 
keretmegállapodás nem kezeli 
megfelelıen a javadalmazással és a 
családi okokból igénybe vehetı speciális 
szabadságokkal kapcsolatos kérdéseket és 
ezért nem tesz eleget azon szerepének, 
amelyet a szülık magánélete és munkája 
közötti egyensúly javítását célzó fontos 
intézkedésként be kellene töltenie.  

Indokolás 

A szülıi szabadságról kötött keretmegállapodás fontos eszköze a magán- és családi élet, 
valamint a szakmai élet összeegyeztethetıségét segítı, esélyegyenlıségi politikának, 
ugyanakkor e megállapodás csupán minimumkövetelményeket fogalmaz meg, ezért csupán 
kezdeti intézkedésnek tekinthetı. 
 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
6 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) A 2002. március 15–16-i barcelonai 
Európai Tanács azt a célkitőzést 
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fogalmazta meg, hogy a tagállamoknak 
fel kell számolniuk a nık munkaerı-piaci 
részvételét akadályozó tényezıket, és 
2010-ig létre kell hozniuk olyan 
intézményeket, amelyek befogadják a 3 év 
és az iskolaköteles életkor közötti 
gyermekek legalább 90%-át és a 3 évesnél 
fiatalabb gyermekek legalább 33%-át, 
továbbá hogy az ilyen korú gyerekeknek 
városon és vidéken egyforma esélyt kell 
teremteni az ilyen intézményekbe való 
bejutáshoz. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
6 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6c) A Bizottság „Az EU gyermekjogi 
stratégiája felé”címő 2006. július 4-i 
közleménye megállapítja, hogy a 
gyermekek jogaira az EU egyik 
prioritásaként kell tekinteni, és a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk 
az ENSZ gyermekjogi egyezményét és az 
azt kiegészítı jegyzıkönyveket, illetve a 
millenniumi fejlesztési célkitőzéseket. 

Indokolás 

A közlemény az EU egyik prioritásaként tekint a gyermekek jogaira, és megállapítja, hogy a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az ENSZ gyermekjogi egyezményét és a kiegészítı 
jegyzıkönyveket, illetve a millenniumi fejlesztési célkitőzéseket. Ezen irányelv tekintetében ez 
azt jelenti, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a lehetıséget az anyatejjel való 
táplálásra és a fejlıdési szükségleteinek megfelelı gondozásra, valamint megfelelı minıségő 
ellátás igénybevételére. 
 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
6 d preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6d) Az Egészségügyi Világszervezet2002. 
április 16-i átfogó stratégiája az 
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újszülöttek és a gyermekek táplálásáról – 
a 55. Egészségügyi Világközgyőlés 55.25. 
számú állásfoglalásának támogatásával –
megállapítja, hogy a gyermek életének 
elsı hat hónapjában a kizárólagos 
szoptatás garantálja az optimális 
növekedést és fejlıdést. Az állásfoglalás 
alapján a tagállamoknak ösztönözniük 
kell az ilyen célú szabadság biztosítását. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
8 a preambulumbekezdés (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

 (8a) Minden szülınek joga van gyermekét 
gondozni. 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
8 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) Az irányelv szülési szabadságra 
vonatkozó rendelkezései nem ütközhetnek 
a tagállamok által megállapított, a szülıi 
szabadságra vonatkozó szabályozásokkal, 
és az irányelv nem alkalmazható e 
szabályok sérelmére. A szülési, apasági és 
a szülıi szabadság kiegészítik egymást, és 
a kettı együtt még jobban elısegítheti a 
munka és a családi élet 
összeegyeztethetıségét.  

Indokolás 

A Bizottság indokolásában mesterséges megkülönböztetést tesz a szülési és a szülıi szabadság 
között. A szülési és a szülıi szabadság összeegyeztethetı egymással, és a kettı együtt még 
jobban elısegítheti a munka és a családi élet összeegyeztethetıségét. 
 
 

Módosítás  11 
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
8 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8c) A gyermeket örökbe fogadó 
munkavállalónak ugyanolyan jogokat kell 
biztosítani, mint a biológiai szülınek, és 
szülési szabadságot is azonos feltételek 
mellett kell számára biztosítani. 

Indokolás 

Bár az irányelv a biológiai anyaságról szól, az örökbefogadás a munka és a családi élet 
összeegyeztethetısége tekintetében ugyanolyan terheket, feladatokat és nehézségeket ró az 
örökbefogadóra. 
 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
9 preambulumbekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetısége 
szükségessé teszi számukra, hogy 
jogosultak legyenek a szülés elıtt, illetve 
után kiadott, legalább 18 hetes folyamatos 
szülési szabadságra; ezenfelül legalább 
hathetes kötelezı szülési szabadságot kell 
számukra biztosítani a szülést követıen. 

(9) A várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetısége 
szükségessé teszi számukra, hogy 
jogosultak legyenek a szülés elıtt, illetve 
után kiadott, legalább 20 hetes folyamatos 
szülési szabadságra; ezenfelül legalább 
hathetes kötelezı szülési szabadságot kell 
számukra biztosítani a szülést követıen. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
9 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A fogyatékkal élı gyermekek 
gondozása a dolgozó anyák számára 
külön kihívást jelent, amit a 
társadalomnak el kell ismernie. A 
fogyatékkal élı gyermekek dolgozó 
anyáinak fokozott sebezhetısége 
kiegészítı szülési szabadságot tesz 
szükségessé, amelynek minimális 
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idıtartamát ezen irányelvben rögzíteni 
kell. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
legalább 18 hét szülési szabadságot 
javasol, mely idı alatt a nı korábbi 
fizetésének teljes összegével megegyezı 
ellátásban részesül. Az anyaság 
védelmérıl szóló, 2000-ben elfogadott 
ILO-egyezmény hat hetes kötelezı szülési 
szabadságot ír elı a gyermek 
megszületését követıen. 

törölve 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
10 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Annak érdekében, hogy a nemzeti 
szinten rendelkezésre álló, családdal 
kapcsolatos szabadság ezen irányelv 
értelmében szülési szabadságnak 
számítson, idıtartamának meg kell 
haladnia 96/34/EK irányelvben elıírtakat; 
idıtartama alatt az ezen irányelv 
rendelkezéseinek megfelelı szintő 
jövedelmet kell biztosítani; továbbá az 
elbocsátás, az elızı munkakörrel 
megegyezı vagy annak megfelelı 
munkakörbe való visszatérés és a 
megkülönböztetés tekintetében alkalmazni 
kell rá az ezen irányelvben megállapított 
garanciákat.  

Indokolás 

Fontos, hogy azok a tagállamok, amelyek már mindkét szülı számára biztosították a hosszabb 
idıtartamú szülıi szabadság lehetıségét, továbbra is fenntarthassák ezt, anélkül hogy ez más 
tagállamokat kedvezıtlenül érintene, vagy csökkentené a szülési szabadságnak az EU teljes 
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területén való meghosszabbítását célzó irányelvre irányuló javaslat hatását. 
 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
12 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A 11. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában szereplı „annak megfelelı” 
munkakör meghatározásnak a korábbi 
munkakörrel megegyezı tartalmat kell 
takarnia mind a jövedelmet, mind pedig az 
elvégzendı feladatokat illetıen, illetve ha 
ez nem lehetséges, a munkavállaló 
képzettségének és fizetésének megfelelı, 
hasonló munkakört. 

Indokolás 

A munkaadónak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a korábbi munkafeltételeket 
biztosítsa, de ha ez objektív okok miatt nem lehetséges, a munkavállalói jogokat megırzendı 
bizonyos rugalmasságra van szükség. 
 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
12 b preambulumbekezdés (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12b) Tekintettel az Európai Unió 
demográfiai tendenciáira, fontos, hogy a 
születési arány növelését olyan egyedi 
jogszabályokkal és intézkedésekkel 
ösztönözzék, amelyek révén 
hatékonyabban egyeztethetı össze a 
munka, a magánélet és a családi élet. 
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Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
13 preambulumbekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nıket következésképpen védeni kell 
a várandósság vagy a szülési szabadság 
okán történı megkülönböztetéstıl, és 
gondoskodni kell megfelelı jogi 
védelmükrıl. 

(13) A nıket következésképpen védeni kell 
a várandósság vagy a szülési szabadság 
okán történı megkülönböztetéstıl, és 
gondoskodni kell megfelelı jogi 
védelmükrıl a tisztességes 
munkafeltételekhez való jog és a családi 
élet és a munka összeegyeztethetıségének 
érvényesülése érdekében. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
13 a preambulumbekezdés (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A Tanács és a Tanácsban ülésezı 
foglalkoztatási és szociálpolitikai 
miniszterek a nıknek és férfiaknak a 
családi életben és a munkában való 
kiegyensúlyozott részvételérıl szóló, 2000. 
június 29-i állásfoglalása1 a tagállamokat 
annak megfontolására ösztönzi, hogy 
jogrendszereik biztosítsanak a dolgozó 
férfiaknak egyéni és nem átruházható 
apasági szabadságot, a 
foglalkoztatottsághoz főzıdı jogaik 
fenntartása mellett. 

 1 HL C 218., 2000.7.31., 5. o. 

Indokolás 

A Tanács és a Tanácsban ülésezı foglalkoztatási és szociálpolitikai miniszterek a nıknek és 
férfiaknak a családi életben és a munkában való kiegyensúlyozott részvételérıl szóló, 2000. 
június 29-i állásfoglalása a tagállamokat annak megfontolására ösztönzi, hogy jogrendszereik 
biztosítsanak a dolgozó férfiaknak egyéni és nem átruházható apasági szabadságot, a 
foglalkoztatottsághoz főzıdı jogaik fenntartása mellett. A legtöbb tagállam kedvezıen reagált a 
felvetésre. 
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Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
13 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) Annak támogatása érdekében, hogy 
a munkavállalók a munkát és a családi 
életet összehangolhassák, fontos, hogy a 
munkavállalók hosszabb szülési és 
apasági szabadságot kapjanak, a 12 
hónaposnál fiatalabb gyermek 
örökbefogadásának esetét is beleértve. A 
12 hónaposnál fiatalabb gyermeket 
örökbe fogadó munkavállalónak 
ugyanolyan jogokat kell biztosítani, mint 
a biológiai szülınek, valamint szülési és 
apasági szabadságot is azonos feltételek 
mellett kell számára biztosítani. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
13 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13c) Annak támogatása érdekében, hogy 
a munkavállalók a munkát és a családi 
életet összehangolhassák, valamint a 
férfiak és nık közötti tényleges 
esélyegyenlıség megvalósulásához 
elengedhetetlen, hogy a férfiak jogosultak 
legyenek a fizetett apasági szabadságra a 
szülési szabadságéhoz hasonló feltételek 
mellett – kivéve annak hossza tekintetében 
–, oly módon, hogy a szükséges 
feltételeket fokozatosan lehessen 
megteremteni. Ezeket a jogokat az 
élettársaknak is meg kell adni. A 
tagállamok ösztönzést kapnak annak 
megfontolására, hogy jogrendszereik 
biztosítsanak a dolgozó férfiaknak egyéni 
és nem átruházható apasági szabadságot, 
a foglalkoztatottsághoz főzıdı jogaik 
fenntartása mellett. 
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Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
13 d preambulumbekezdés (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13d) Az EU-ban tapasztalható 
elöregedési jelenségre és a Bizottság 
„Európa demográfiai jövıje: 
kovácsoljunk lehetıséget a kihívásból” 
címő, 2006. október 12-i közleményére 
való tekintettel minden erıfeszítést meg 
kell tenni az anyaság és apaság hatékony 
védelmének biztosítására. 

Indokolás 

A demográfiai változásokat és a több gyermek vállalásának fontosságát figyelembe véve 
biztosítani kell egy tényleges szülési és apasági szabadság feltételeit. 
 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
13 e preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13e) A Bizottságnak „A demográfiai 
változások kihívása:, a nemzedékek 
közötti szolidaritás új formái” címő zöld 
könyve arra a tényre hivatkozik, hogy a 
tagállamokban olyannyira alacsony a 
termékenységi arány, hogy nem biztosítja 
a lakosságszám fenntartását. 
Intézkedéseket kell hozni a munkahelyi 
körülmények javítására a munkavállalók 
érdekében a terhesség idejére, illetve a 
terhességet megelızı és az azt követı 
idıszakra egyaránt. Javallott tehát követni 
azon országok bevált gyakorlatait, 
amelyekben a termékenységi ráta magas, 
miközben a nık fenntarthatják 
munkaerı-piaci jelenlétüket. 
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Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
13 f preambulumbekezdés (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13f) A nık és férfiak munkahelyi életben 
való kiegyensúlyozott részvételérıl, 
valamint a növekedéshez és a társadalmi 
kohézióhoz való kiegyensúlyozott 
hozzájárulásáról 2007 decemberében 
tartott Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 
(EPSCO) következtetéseiben elismeri, 
hogy a munkahelyi, illetve a családi és 
magánélet összeegyeztetése alapvetıen 
fontos a férfiak és nık közötti 
esélyegyenlıség munkaerı-piaci 
biztosításához. 

Indokolás 

A nık és férfiak munkahelyi életben való kiegyensúlyozott részvételérıl, valamint a 
növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz való kiegyensúlyozott hozzájárulásáról 2007 
decemberében tartott Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Tanács (EPSCO) következtetéseiben elismeri, hogy a munkahelyi, illetve a családi és magánélet 
összeegyeztetése alapvetıen fontos a férfiak és nık közötti esélyegyenlıség munkaerı-piaci 
biztosításához. 
 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
16 a preambulumbekezdés (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) A szülési szabadsággal kapcsolatos 
rendelkezések hatástalanok lennének a 
munkaszerzıdéssel kapcsolatos minden 
jog védelme, illetve a teljes díjazáshoz és 
az annak megfelelı ellátáshoz való 
jogosultság fenntartása nélkül.  

Indokolás 

A jogosultságok alapjául a teljes fizetésnek kell szolgálnia, hogy a nıknek anyaságukért ne 
kelljen pénzügyi hátrányokat elszenvedniük. 
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Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
18 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A tagállamoknak nemzeti 
jogrendszerük keretében meg kell hozniuk 
azokat az intézkedéseket, amelyekkel 
valódi és hatékony kártérítés, illetve 
jóvátétel biztosítható – a tagállamok által 
megfelelınek ítélt módon – az ezen 
irányelvben foglalt kötelezettségek 
megsértése következtében a munkavállalót 
ért kárért oly módon, hogy az visszatartó 
erejő, hatékony és az elszenvedett kárral 
arányos mértékő legyen. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
19 a preambulumbekezdés (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) A hátrányos megkülönbözetés 
áldozatai számára biztosítani kell a jogi 
védelem megfelelı eszközeit. A védelem 
hatékonyabb szintjének biztosításához az 
egyesületeket, szervezeteket és egyéb jogi 
személyeket fel kell jogosítani arra, hogy – 
a tagállamok által megfelelınek ítélt 
módon – részt vehessenek az eljárásokban 
az áldozat nevében vagy érdekében, a 
bíróság elıtti képviseletre és védelemre 
vonatkozó eljárás nemzeti szabályainak 
sérelme nélkül. 

 

Módosítás  28 
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
19 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19b) A tagállamoknak arra kell 
ösztönözniük a szociális partnereket, hogy 
aktívan járuljanak hozzá az érdekeltek 
jobb tájékoztatásához és a megfelelıbb 
megoldások kialakításához. Az ezekkel a 
testületekkel való párbeszéd ösztönzése 
által a tagállamok több visszajelzést 
kaphatnak, valamint jobban áttekinthetik 
ezen irányelv gyakorlati megvalósítását és 
a felmerülı problémákat, ami a hátrányos 
megkülönböztetés felszámolását segíti elı. 

Indokolás 

A szociális partnerek bevonása alapvetı fontosságú a hátrányos megkülönböztetés 
felszámolása céljából. Mivel nagyobb tapasztalatuk van az esetlegesen felmerülı problémákkal 
kapcsolatban, adathálózataik további információs csatornákként szolgálhatnak, amelyeken 
keresztül a munkavállalók tájékozódhatnak jogaikról, és amelyeken keresztül a tagállamok 
visszajelzést kaphatnak. Ezért tartjuk fontosnak aktív részvételüket, és a nyitott párbeszéd 
megteremtését. 
 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
20 preambulumbekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
megadván a tagállamok számára azt a 
lehetıséget, hogy kedvezıbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. Ennek az irányelvnek a 
végrehajtása nem szolgálhat az egyes 
tagállamokban már fennálló helyzethez 
képest történı visszalépés igazolására. 

(20) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
megadván a tagállamok számára azt a 
lehetıséget, hogy kedvezıbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. Ennek az irányelvnek a 
végrehajtása nem szolgálhat az egyes 
tagállamokban már fennálló helyzethez 
képest történı visszalépés igazolására, 
különösen azon nemzeti jogszabályokra 
vonatkozóan, amelyek a szülıi és szülési 
szabadság összevonásával az anyáknak 
legalább 20 hét szabadságot biztosítanak a 
gyermekszülés elıtt és/vagy után, és e 
szabadság alatt ezen irányelv 
rendelkezéseinek megfelelı szintő 
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jövedelmet garantálnak.  

Indokolás 

Az Egészségügyi Világszervezetnek az újszülöttek és a gyermekek táplálására vonatkozó átfogó 
stratégiáról szóló, 2002. április 16-i ajánlása szerint a gyerek életének elsı hat hónapjában 
kizárólag az anyatejjel történı táplálás garantálja az optimális növekedést és fejlıdést. Ebbıl 
kifolyólag a 20 hetes idıtartam minimumkövetelménynek tekintendı. 
 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
20 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) A tagállamoknak ösztönözniük kell 
a szociális partnerek közötti, illetve a nem 
kormányzati szervezetekkel folytatott 
párbeszédet annak érdekében, hogy 
felismerhessék a diszkrimináció különféle 
formáit, és küzdhessenek azok ellen. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – -1 pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
1 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1. A 1. cikk a következı (1a) bekezdéssel 
egészül ki: 

 „(1a) Ezen irányelv továbbá azt hivatott 
elısegíteni, hogy a várandós vagy 
gyermekágyas munkavállalók 
könnyebben maradhassanak a 
munkaerıpiacon, illetve könnyebben 
térjenek oda vissza, és munkahelyi 
életüket könnyebben össze tudják 
egyeztetni családi és magánéletükkel.” 

Indokolás 

Tekintettel arra, hogy a vizsgált javaslat jogalapja kiegészült a Szerzıdés 141. cikkével, a 
hozzáadott bekezdés az irányelv hatályának kiterjesztését szolgálja, és lehetıvé teszi az olyan 
kérdések tárgyalását, mint a rugalmas munkakörülmények és az apasági szabadság. 
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Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – -1a pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
2 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1a. A 2. cikk helyébe a következı lép: 

 „2. cikk 

 Fogalommeghatározások 

 Ezen irányelv alkalmazásában: 

 a) „várandós munkavállaló”: minden 
várandós, bármilyen típusú szerzıdéssel 
alkalmazott munkavállaló, beleértve a 
háztartási alkalmazottakat is, aki 
munkáltatóját a nemzeti 
jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak 
megfelelıen tájékoztatja állapotáról; 

 b) gyermekágyas munkavállaló minden 
olyan, bármilyen típusú szerzıdéssel 
alkalmazott munkavállaló, beleértve a 
háztartási alkalmazottakat is, aki a 
nemzeti jogszabályok és/vagy gyakorlat 
szerint gyermekágyas anyának minısül, 
és aki állapotáról a nemzeti 
jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak 
megfelelıen tájékoztatja munkáltatóját; 
ezen irányelv alkalmazásában a kifejezés 
a gyermeket a közelmúltban örökbe 
fogadó munkavállalót is magában 
foglalja; 

 c) szoptató munkavállaló minden olyan, 
bármilyen típusú szerzıdéssel alkalmazott 
munkavállaló, beleértve a háztartási 
alkalmazottakat is, aki a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint 
szoptató anyának minısül, és aki 
állapotáról ezeknek a jogszabályoknak 
és/vagy gyakorlatnak megfelelıen 
tájékoztatja munkáltatóját;  
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Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – -1 b pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
3 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1b. A 3. cikk helyébe a következı lép: 

 „3. cikk 

 Iránymutatások 

 (1) A Bizottság a tagállamokkal 
konzultálva és a munkahelyi biztonsági, 
higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó 
bizottság segítségével iránymutatásokat 
dolgoz ki a dolgozó férfiak és nık 
reproduktív egészsége és a 2. cikk szerinti 
munkavállalók biztonsága és egészsége 
szempontjából veszélyesnek tekintett 
vegyi, fizikai és biológiai anyagok és 
ipari eljárások értékelésérıl. Ezen 
iránymutatásokat legalább ötévenként 
felülvizsgálatnak vetik alá, és 2012-tıl 
kezdıdıen legalább ötévente frissítik. 

 Az elsı albekezdésben említett 
iránymutatások vonatkoznak a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalók 
által végzett munkával kapcsolatos 
mozgásra, testtartásra, mentális és 
fizikai fáradtságra, illetve a fizikai és 
mentális stressz egyéb fajtáira. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett 
iránymutatások célja, hogy alapul 
szolgáljanak a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett értékeléshez. 

 E célból a tagállamok ezen 
iránymutatásokról tájékoztatják 
munkáltatóikat, férfi és nıi 
munkavállalóikat, és/vagy azok 
képviselıit, valamint a szociális 
partnereket.” 

Indokolás 

Fontos naprakésszé tenni az iránymutatásokat a fejlemények és az ismeretek bıvülése tükrében. 
Ezen felül e kockázatok nemcsak a nık egészségét és biztonságát veszélyeztetik, hanem a 
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férfiakét is, ezért is kellene e kockázatokat tágabb értelemben figyelembe venni, annál is inkább, 
mivel már a fogamzás elıtt is lényeges hatást fejthetnek ki. 
 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – -1 c pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
4 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1c. A 4. cikk helyébe a következı lép: 

 „4. cikk 

 Értékelés, tájékoztatás és konzultáció 

 (1) A kockázatok 89/391/EGK irányelvnek 
megfelelı értékeléséhez a munkáltató 
értékelést nyújt be a férfi és nıi 
munkavállalók reproduktív egészségét 
veszélyeztetı kockázatokról is. 

 (2) A munkáltató értékelést készít az I. 
mellékletben nem kimerítıen felsorolt 
anyagoknak, eljárásoknak vagy 
munkakörülményeknek való kitettség 
különleges kockázatát valószínőleg 
magában foglaló tevékenységek esetében 
a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók és a 2. cikkben említett 
helyzetek valamelyike által vélhetıen 
érintett munkavállalók expozíciójának 
jellegérıl, mértékérıl és idıtartamáról 
az érintett vállalkozásban, illetve 
telephelyen, közvetlenül vagy a 
89/391/EGK irányelv 7. cikkében 
említett védı és megelızı szolgáltatások 
igénybevételével, annak érdekében, 
hogy: 

 - felmérje a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók és a 2. cikkben említett 
helyzetek valamelyike által vélhetıen 
érintett munkavállalók biztonságát vagy 
egészségét veszélyeztetı kockázatokat, 
valamint azok terhességre vagy 
szoptatásra gyakorolt esetleges 
következményeit, 

 - eldöntse, hogy milyen intézkedéseket 
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kell hoznia. 

 (3) A 89/391/EGK irányelv 10. cikkének 
sérelme nélkül, a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalókat és a 
vállalkozásnál, illetve telephelyen a 2. 
cikkben említett helyzetek valamelyike 
által vélhetıen érintett munkavállalókat 
és/vagy képviselıiket, valamint az érintett 
szociális partnereket tájékoztatni kell az 
(1) bekezdésben említett értékelés 
eredményeirıl, illetve a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság érdekében 
meghozandó minden intézkedésrıl. 

 (4) Meg kell hozni a megfelelı 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
munkavállalók és/vagy az érintett 
vállalatnál vagy intézménynél megbízott 
képviselıik ellenırizni tudják ezen 
irányelv alkalmazását, illetve 
alkalmazásában közremőködhessenek, 
különös tekintettel a munkáltató által 
meghozott, a (2) bekezdésben említett 
intézkedésekre, az ezen intézkedések 
meghozatala tekintetében a munkáltatóra 
háruló felelısség sérelme nélkül. 

 (5) Az ezen irányelv alkalmazási körébe 
tartozó kérdésekrıl a munkavállalókkal 
és/vagy azok képviselıivel folytatott 
konzultáció, illetve a megoldások 
keresésébe való bevonásuk a 89/391/EGK 
irányelv 11. cikkének megfelelıen 
történik.” 

Indokolás 

Fontos a megelızı megközelítés kialakítása, amely biztosítja a kockázati tényezık megfelelı 
értékelését a termékeny életkorú férfiakat és nıket alkalmazó munkahelyeken. A meddıséget, 
fejlıdési rendellenességet és kromoszóma-rendellenességeket okozó genetikai anomáliákért és 
módosulásokért felelıs tényezık egyaránt hathatnak a férfira és a nıre is a fogantatás elıtt; a 
legsúlyosabb tényezık azonban a magzatra vannak hatással. A (4) és (5) bekezdés azért került 
betoldásra, mert az összes többi egészségügyi és biztonsági irányelv rendes cikkeket tartalmaz a 
munkavállalók tájékoztatásáról és a velük, illetve képviselıikkel folytatandó konzultációról. 
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Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – -1 d pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
5 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1d. A 5. cikk helyébe a következı lép: 

 a) A (2) bekezdés helyébe a következı 
szöveg lép: 

 „(2) Ha az ilyen munkavállaló 
munkafeltételeinek, illetve 
munkaidejének módosítása technikai 
vagy más objektív okból nem valósítható 
meg [...], a munkáltató megteszi a 
szükséges intézkedéseket e munkavállaló 
más munkakörbe helyezése érdekében.” 

 b) A (3) bekezdés helyébe a következı 
szöveg lép: 

 „(3) Ha az ilyen munkavállaló más 
munkakörbe helyezése technikai, illetve 
más objektív okból nem valósítható meg 
[...], az érintett munkavállalónak a 
nemzeti jogszabályoknak, illetve 
gyakorlatnak megfelelıen szabadságot 
kell biztosítani a biztonságának vagy 
egészségének védelméhez szükséges 
teljes idıszakra.” 

Indokolás 

A (2) és (3) bekezdés jelenlegi megfogalmazása túl sok teret hagy a munkáltatónak arra, hogy a 
munkafeltételek vagy a munkahely megváltoztatásának lehetetlenségére hivatkozzon. A „vagy 
kellıen megalapozott indokok alapján ésszerően nem követelhetı meg” szakasz törlésével 
megerısíthetı a nık foglalkoztatottságának védelme, mivel a munkáltató nehezebben tudja 
megindokolni, hogy technikai vagy más objektív okból nem tud más beosztást ajánlani. 
 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – -1 e pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
6 cikk – 2 a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1e. A 6. cikk a következı ponttal egészül 
ki: 

 „2a. a várandós munkavállalók továbbá 
nem emelhetnek és szállíthatnak súlyos 
tárgyakat, valamint nem végezhetnek 
veszélyes, kimerítı és egészségre ártalmas 
munkát.” 

Indokolás 

A kitettséggel járó feladatokon túlmenıen a várandós munkavállalók semmilyen körülmények 
között sem végezhetnek nehéz fizikai, vagy az egészséget egyéb módon veszélyeztetı munkát. 

 
 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – -1 f pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
7 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1f. A 7. cikk helyébe a következı lép: 

 „7. cikk 

 Éjszakai munka és túlóra 

 (1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
2. cikkben meghatározott 
munkavállalók ne legyenek kötelezhetık 
éjszakai munkát végezni és túlórázni. 

 a) a gyermek várható születési idejét 
megelızı 10 hét alatt; 

 b) a terhesség fennmaradó idejében, 
amennyiben azt az anya vagy a magzat 
egészsége megköveteli; 

 c) a teljes szoptatási idıszak alatt. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseknek a nemzeti 
jogszabályokkal és/vagy nemzeti 
gyakorlattal összhangban magukban 
kell foglalniuk az alábbi lehetıségeket: 

 a) összeegyeztethetı nappali munkaidıre 
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való átállás; vagy 
 b) ahol ilyen átállás technikailag és/vagy 

objektív okokból nem megvalósítható, 
szabadság kivétele vagy a szülési 
szabadság meghosszabbítása [...].” 

 (3) Azoknak a munkavállalóknak, akik 
mentesülni szeretnének az éjszakai 
munkavégzés alól, a tagállamokban 
meghatározott szabályokkal összhangban 
értesíteniük kell munkáltatójukat, és az 
(1) bekezdés b) pontjában említett 
esetekben orvosi igazolást kell 
benyújtaniuk. 

 (4) Egyedülálló szülık és súlyos 
fogyatékkal élı gyermekek szülei esetében 
az (1) bekezdésben említett idıszakok a 
tagállamok által meghatározott 
eljárásokkal összhangban 
meghosszabbíthatók.” 

 
 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv 
8 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább 18 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés elıtt, illetve után vehetı 
igénybe. 

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább 20 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés elıtt, illetve után vehetı 
igénybe. 

Indokolás 

A húszhetes szülési szabadság elég idıt biztosít a nık számára, hogy kényelmesen szoptassanak 
– amely a WHO ajánlásai szerint a táplálás kizárólagos módja kell, hogy legyen – és 
megfelelıen felépüljenek a szülés után, továbbá lehetıvé teszi az anyák számára, hogy 
megfelelı kapcsolatot alakítsanak ki gyermekükkel. 

Fontos, hogy azok a tagállamok, amelyek már mindkét szülı számára biztosították a hosszabb 
idıtartamú szülıi szabadság lehetıségét, továbbra is fenntarthassák ezt, anélkül hogy ez más 
tagállamokat kedvezıtlenül érintene, vagy csökkentené a szülési szabadságnak az EU teljes 
területén való meghosszabbítását célzó irányelvre irányuló javaslat hatását. 
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Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv 
8 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdésben említett idıszak 
utolsó négy hetének tekintetében a 
nemzeti szinten rendelkezésre álló, 
családdal kapcsolatos szabadság meglévı 
rendszere ezen irányelv alkalmazásában 
szülési szabadságnak tekinthetı, 
amennyiben az ezen irányelvben elıírt 
védelmi szintnek megfelelı teljes körő 
védelmet biztosít a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók számára. 
Ebben az esetben a megadott szabadság 
teljes hosszának meg kell haladnia a 
96/34/EK irányelvben biztosított szülıi 
szabadság idıtartamát.  

Indokolás 

A húszhetes szülési szabadság elég idıt biztosít a nık számára, hogy kényelmesen szoptassanak 
– amely a WHO ajánlásai szerint a táplálás kizárólagos módja kell, hogy legyen – és 
megfelelıen felépüljenek a szülés után, továbbá lehetıvé teszi az anyák számára, hogy 
megfelelı kapcsolatot alakítsanak ki gyermekükkel. 

Fontos, hogy azok a tagállamok, amelyek már mindkét szülı számára biztosították a hosszabb 
idıtartamú szülıi szabadság lehetıségét, továbbra is fenntarthassák ezt, anélkül hogy ez más 
tagállamokat kedvezıtlenül érintene, vagy csökkentené a szülési szabadságnak az EU teljes 
területén való meghosszabbítását célzó irányelvre irányuló javaslat hatását. 
 
 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv 
8 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább 6 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább 6 
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hét kötelezı szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni. A tagállamoknak 
meg kell hozniuk a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelezı részét a 
gyermekszülés elıtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni. 

hét kötelezı, teljes fizetéssel járó szülési 
szabadság, amelyet a gyermek születése 
után kell kiadni, a szülés elıtt kötelezı 
szabadságot elıíró, meglévı nemzeti 
jogszabályok sérelme nélkül. A 
tagállamoknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelezı részét a 
gyermekszülés elıtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni. A hathetes kötelezı szülési 
szabadság minden munkavállaló nıre 
érvényes, függetlenül attól, hogy a szülés 
elıtt hány napot dolgozott. 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv 
8 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az érintett tagállam jogszabályaival 
összhangban ez az idıszak a szülık 
megegyezése és kérése alapján 
megosztható az apával. 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv 
8 cikk – 2 b bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) Az anya és a gyermek egészségének 
védelme érdekében a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
munkavállalók kényszer nélkül, szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadságnak a gyermek születését 
megelızı, nem kötelezı részét igénybe 
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kívánják-e venni vagy sem. 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv 
8 cikk – 2 c bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2c) A munkavállalónak jeleznie kell a 
szülési szabadság nem kötelezı részének 
általa választott idıtartamát legkésıbb az 
ilyen jellegő szabadság megkezdése elıtt 
egy hónappal. 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv 
8 cikk – 2 d bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2d) Ikrek születése esetén a szülési 
szabadság (2) bekezdésben említett 
kötelezı része minden további gyermek 
után a nemzeti jogszabályoknak 
megfelelıen növekszik. 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv 
8 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
koraszülés, a gyermek születését követı 
kórházi kezelése, a fogyatékkal született 
gyermekek vagy az ikerszülés esetén 
kiegészítı szabadságot biztosítsanak. A 
kiegészítı szabadság idıtartamának 

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
orvosi okok alapján indokolt különleges 
esetekben, mint koraszülés, a fogyatékkal 
született gyermekek, fogyatékkal élı 
anyák, a tinédzser korú anyák, az 
ikerszülés vagy az elızı szüléstıl számított 
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részarányosnak kell lennie és meg kell 
felelnie az anya és a gyermek/gyermekek 
különleges igényeinek. 

18 hónapon belüli szülések esetén 
kiegészítı, teljes fizetéssel járó 
szabadságot biztosítsanak. A szülés utáni 
kiegészítı szülési szabadság idıtartamának 
részarányosnak kell lennie és meg kell 
felelnie az anya és a gyermek/gyermekek 
különleges igényeinek. Ahol a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlatok 20 hetet 
meghaladó szülési vagy apasági 
szabadságról rendelkeznek, azt be lehet 
számítani a (3) és (4) bekezdésnek 
megfelelı kiegészítı szülési szabadság 
bármely idıszakába. 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv 
8 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
terhességhez vagy a szüléshez kapcsolódó 
betegség, illetve komplikációk esetén a 
szülés elıtt négy héttel vagy korábban 
igénybe vett betegszabadság által nem 
rövidül meg a szülési szabadság ideje. 

törölve 

 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv 
8 cikk – 5 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tagállamok a fogyatékkal élı 
gyermekek szüleinek segítése érdekében 
speciális munkahelyi körülmények 
biztosítása révén védik az anyák és apák 
jogait. 
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Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv 
8 cikk – 5 b bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) Ezt az irányelvet az önálló 
vállalkozók esetében is alkalmazni kell, és 
a tagállamoknak végre kell hajtaniuk az 
alkalmazandó jogszabályok megfelelı 
módosítását, megırizve az egyenlıséget a 
munkahelyi jogok területén a szülési 
szabadsággal kapcsolatban. 

Indokolás 

Nem szabad eltérı bánásmódot alkalmazni az önálló vállalkozókkal szemben, és nem illetheti 
meg ıket kevesebb jog, mint az alkalmazásban lévıket. 
 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv 
8 cikk – 5 c bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5c) A tagállamok megfelelı 
intézkedéseket tesznek annak érdekében, 
hogy a szülés utáni depressziót súlyos 
betegségként ismerjék el, valamint 
támogatják azokat a kampányokat, 
amelyek a szülés utáni depresszióval 
kapcsolatos pontos tájékoztatást segítik 
elı, és segítik legyızni a betegséggel 
kapcsolatosan még mindig tapasztalható 
elıítéleteket és esetleges megbélyegzést. 

Indokolás 
A módosítás célja a tagállamok figyelmének felhívása arra, hogy hivatalosan is betegségként 
ismerjék el a szülés utáni depressziót, amely a nık 10–15%-át érinti, és amely jelentıs hatással 
van a munkára és a családi életre egyaránt. 
 

Módosítás  50 
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 a pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
8 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. A szöveg a következı 8a. cikkel 
egészül ki: 

 „8a. cikk 

 Apasági szabadság 

 (1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy azok a munkavállalók, 
akiknek élettársa a közelmúltban szült, 
jogosultak legyenek teljes mértékben 
fizetett és másra át nem ruházható, 
legalább kéthetes egybefüggı 
szabadságra, amelyet a házastárs vagy 
élettárs szülése után a szülési szabadság 
ideje alatt kell kivenniük; 

 Azon tagállamokat, amelyek még nem 
vezettek be teljes mértékben fizetett és 
másra át nem ruházható, a szülési 
szabadság idıtartama alatt legalább 
kéthetes egybefüggı idıszakra kötelezıen 
kiveendı, a házastárs vagy élettárs szülése 
után járó szabadságot, határozottan 
ösztönözni kell arra, hogy ezt tegyék meg 
annak érdekében, hogy elımozdítsák a két 
szülı egyenlı arányú részvételét a családi 
jogok és kötelezettségek 
kiegyensúlyozásában; 

 (2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy azok a munkavállalók, 
akiknek élettársa a közelmúltban szült, az 
anya halála vagy fizikai 
munkaképtelensége esetén különleges 
szabadságot kapjanak, beleértve a szülési 
szabadság fel nem használt részét is.” 

 

Módosítás  51 
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 b pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
8 b cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1b. A szöveg a következı 8b. cikkel 
egészül ki: 

 „8b. cikk 

 Örökbefogadási szabadság 

 A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
ezen irányelv szülési és apasági 
szabadságra vonatkozó rendelkezései 12 
hónaposnál fiatalabb gyermek 
örökbefogadása esetén is alkalmazandóak 
legyenek.” 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 2 pont 
92/85/EGK irányelv 
10 cikk – 1 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétıl a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság 
végéig történı elbocsátását és az 
elbocsátására irányuló mindennemő 
elıkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektıl 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult. 

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétıl a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság 
végét követı legalább hat hónapig történı 
elbocsátását és az elbocsátására irányuló 
mindennemő elıkészületet. Az ezen 
idıszak alatt történı elbocsátásokat 
írásban megfelelıen indokolni kell, 
eltekintve a munkavállaló állapotával 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektıl 
eltekintve, amennyiben adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult. 
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Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 2 pont 
92/85/EGK irányelv 
10 cikk – 3 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a várandós nık elleni 
megkülönböztetés munkaerı-piaci 
gyakorlatának megtiltása érdekében 
azáltal, hogy a munkaerı-toborzás terén 
egyenlı feltételeket teremtenek számukra 
az olyan esetekre, amikor a megpályázott 
álláshely minden feltételének 
megfelelnek. 

Indokolás 

A tagállamoknak garantálniuk kell a várandós nık munkaerıpiachoz való egyenlı hozzáférését, 
hogy a terhesség ne veszélyeztesse a nık karrierjét és szakmai fejlıdésre való esélyeit csak 
azért, mert egy várandós nı felvétele plusz terheket jelent a munkaadó számára. 
 

Módosítás  54 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 2 pont 
92/85/EGK irányelv 
10 cikk – 4 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a munkavállalók apasági 
szabadságuk vagy élettársuk szülése után 
járó szabadságuk idıtartama alatt 
ugyanúgy részesüljenek a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók számára az 
1. cikk által biztosított elbocsátás elleni 
védelemben. 
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Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 2 pont 
92/85/EGK irányelv 
10 cikk – 4 b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4b. A tagállamokat ösztönözni kell, hogy 
hozzanak intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a munkavállalók az 
elbocsátástól való teljes védelem mellett és 
legfeljebb egyéves idıtartamra 
választhassák a részmunkaidıs 
munkarendet, és ennek elteltével teljes 
mértékben jogosultak legyenek a teljes 
munkaidıs munkarendhez és fizetéshez 
visszatérni. 

Indokolás 

Ez az intézkedés hozzájárulhat a magánélet, a családi élet és a szakmai élet sikeresebb 
összehangolásához, azáltal, hogy lehetıséget nyújt a munkavállalónak az új helyzetéhez való 
jobb és zökkenımentesebb alkalmazkodáshoz. 

 
 

Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – -a pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 1 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) A 1. pont helyébe a következı lép: 

 „1. biztosítsák az 5., 6. és 7. cikkben 
említett esetekben a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalóknak a 
munkaviszonyhoz kapcsolódó jogait, 
köztük a munkabér védelmét, illetve az 
azzal egyenértékő ellátáshoz való 
jogosultságukat, a nemzeti 
jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak 
megfelelıen;” 
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Indokolás 

A jogosultságok számításakor a teljes fizetést kell alapul venni annak megelızése érdekében, 
hogy anyaságuk miatt a nıknek ne kelljen pénzügyi hátrányokat elszenvedniük. 
 

Módosítás  57 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – a pont 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 1 a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1a. Azok a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók, akiket munkáltatójuk kizár 
a munkából azért, mert orvosi igazolás 
nélkül a munkavállalót munkaképtelennek 
tekinti, a 8. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott szülési szabadság kezdetéig 
teljes munkabérükkel megegyezı összegő 
fizetésre jogosultak. 

1a. azok a 2. cikkben meghatározott 
munkavállaló, akit munkáltatójuk kizár a 
munkából azért, mert a munkáltató által 
bemutatott orvosi igazolás nélkül a 
munkavállalót munkaképtelennek tekinti, 
saját kezdeményezésére orvoshoz 
fordulhat. Amennyiben az orvos 
megállapítja, hogy a munkavállaló 
munkaképes, a munkáltatónak vagy 
tovább kell foglalkoztatnia a korábbi 
formában a munkavállalót, vagy a 
munkavállaló a 8. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott szülési szabadság kezdetéig 
teljes munkabérükkel megegyezı összegő 
fizetésre jogosult. 

Indokolás 

A munkavállaló részérıl szabadon választott orvos által végzett vizsgálat egyértelmővé teszi, 
hogy az illetı beteg-e vagy sem. Csak világos tényállást követıen lehet intézkedéseket hozni.  

 
 

Módosítás  58 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – a a pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 1 b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) A szöveg a következı 1b. ponttal 
egészül ki: 
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1b. a tagállamoknak megfelelı 
intézkedéseket kell tenniük, amelyek 
biztosítják a várandós munkavállalók 
biztonságának és egészségének 
megóvását, ideértve többek között az 
ergonomikus feltételek kialakítását, a 
munkaidıvel (beleértve az éjszakai 
munkát és a munkakör megváltoztatását) 
és a munka intenzitásával kapcsolatos 
feltételeket, valamint a különleges fertızı 
anyagokkal és az ionsugárzással szembeni 
védelem fokozását.  

Indokolás 

A várandós munkavállalók egészségének és biztonságának védelme az irányelv egyik lényeges 
tárgya. 

 
 

Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – a b pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 2 pont – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) A 2. pontban a b) pont helyébe a 
következı szöveg lép: 

 „b) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók munkabérének védelmét, 
illetve az azzal egyenértékő ellátáshoz 
való jogosultságát;”” 

Indokolás 

A jogosultságok számításakor a teljes fizetést kell alapul venni annak megelızése érdekében, 
hogy anyaságuk miatt a nıknek ne kelljen pénzügyi hátrányokat elszenvedniük. 
 

Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – a c pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 2 pont – b a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ac) A 2. pont a következı ba) ponttal 
egészül ki: 

 „ba) a szülési szabadságon lévı 
munkavállalók arra vonatkozó joga, hogy 
adott esetben automatikusan 
részesüljenek minden fizetésemelésbıl, 
anélkül, hogy átmenetileg meg kellene 
szakítaniuk a szülési szabadságukat 
annak érdekében, hogy a fizetésemelés 
rájuk is vonatkozzon.” 

Indokolás 

Amennyiben fizetésemelésre kerül sor a szülési szabadságon lévı munkavállaló által betöltött 
pozíció vonatkozásában, ennek rájuk nézve automatikusan érvénybe kell lépnie, hogy ne kelljen 
megszakítaniuk majd újra kivenniük a szülési szabadságot csupán azért, hogy részesüljenek a 
magasabb fizetésbıl. A munkaadó ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatai is csökkenni és 
egyszerősödni fognak. 
 

Módosítás  61 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – b pont 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 2 pont – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„c) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók azon jogát, hogy 
visszatérjenek munkahelyükre vagy egy 
azzal azonos munkakörbe olyan feltételek 
mellett, amelyek számukra nem 
kedvezıtlenebbek, valamint hogy minden, 
a munkafeltételekben bekövetkezett 
javulás, amelyre távollétük alatt jogosultak 
lettek volna, rájuk is vonatkozzon;” 

„c) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók azon jogát, hogy 
visszatérjenek munkahelyükre vagy egy 
annak megfelelı munkakörbe olyan 
feltételek mellett, amelyek számukra nem 
kedvezıtlenebbek, a szülési szabadságot 
megelızı fizetéssel, szakmai kategóriával 
és feladatokkal, valamint hogy minden, a 
munkafeltételekben bekövetkezett javulás, 
amelyre távollétük alatt jogosultak lettek 
volna, rájuk is vonatkozzon; továbbá a 
termelési folyamat átalakításából vagy 
alapos átszervezésébıl adódó kivételes 
helyzetekben mindig garantálni kell a 
munkavállaló nı számára a lehetıséget, 
hogy megvitassa a munkáltatóval, hogy 
milyen hatással lehetnek ezek a 
változtatások a saját szakmai, és közvetve 
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a saját személyi helyzetére;” 

Indokolás 

Az „egyenértékő” pozíciónak a korábbi fizetéssel, szakmai kategóriával és feladatkörrel kell 
járnia. 

Ez a pont azért fontos, mert felmerülhetnek különleges körülmények – mint például egy 
pénzügyi válság –, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a szülési szabadságát töltı nı 
helyzetét, és jogosultságai elvesztéshez vezethetnek. Amennyiben a munkavállaló nem 
tanulmányozza a munkaadóval együttesen az átalakítás következményeit, az kedvezıtlenül 
befolyásolhatja szakmai helyzetét a vállalatnál. 
 

Módosítás  62 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – b a pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 2 pont – c a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A 2. pont a következı ca) ponttal 
egészül ki: 

 „ca) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók számára a karrier-
elımeneteli lehetıségek folyamatos 
képzés, valamint szakmai és kiegészítı 
oktatás révén biztosított fenntartása 
elımeneteli kilátásaik konszolidálása 
céljából;” 

Indokolás 

A cél annak megelızése, hogy a nık az elımeneteli kilátásaikban történı visszalépések 
áldozatává váljanak amiatt, hogy gyermeket vállaltak; oly módon, hogy a munkáltató, a 
munkavállalóval folytatott párbeszédet követıen köteles az oktatás és képzés területén megtenni 
a szükséges lépéseket, biztosítva a munkavállalóknak ,hogy megırizzék az elımeneteli 
kilátásaikat. 
 

Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – b b pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 2 pont – c b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) A 2. pont a következı cb) ponttal 
egészül ki: 

 „cb) a szülési szabadság ideje nem 
érintheti hátrányosan a munkavállaló 
nyugdíjellátáshoz való jogait, és bele kell 
számítani a nyugdíjellátásra jogosító 
foglalkoztatási idıbe, továbbá a szülési 
szabadságot igénybe vevı 
munkavállalókat a nyugdíjellátás 
tekintetében semmiféle hátrány nem 
érheti.” 

Indokolás 

Fontos, hogy a szülési szabadság alatt a munkavállalónak folyósított juttatások ne járjanak 
hátrányokkal a nyugdíjjogosultságot illetıen. A tagállamoknak meg kell elızniük ennek a 
lehetıségét, és kompenzálniuk a lehetséges veszteségeket a nyugdíjjogosultság tekintetében. 
 

Módosítás  64 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – c pont 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 3 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„3. a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthetı megfelelınek, ha 
legalább a munkavállaló legutolsó havi 
fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 
egyenértékő jövedelmet biztosít, a nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
esetleges maximum összeg függvényében. 
A meghatározott maximum összeg nem 
lehet alacsonyabb annál, amit a 2. 
cikkben meghatározott munkavállaló 
tevékenységének egészségügyi okokból 
történı megszakítása esetén kapna. A 
tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 
átlagfizetés mely idıszak alapján kerüljön 
kiszámításra.” 

„3. a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthetı egyenértékőnek, 
ha legalább a munkavállaló legutolsó havi 
fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 
egyenértékő jövedelmet biztosít. A szülési 
szabadságon lévı munkavállalónak teljes 
fizetést kell folyósítani, és a juttatásnak az 
utolsó havi fizetés, vagy a havi átlagfizetés 
100 %-ának kell lennie. A tagállamok 
megállapíthatják, hogy a havi átlagfizetés 
mely idıszak alapján kerüljön 
kiszámításra.” 
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Módosítás  65 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – c a pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 3 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) A cikk a következı 3a. ponttal egészül 
ki:  

 „3a. a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók által kapott juttatás nem 
lehet alacsonyabb annál, amit a 2. 
cikkben meghatározott munkavállaló 
tevékenységének egészségügyi okokból 
történı megszakítása esetén kapna.” 

Indokolás 

Annak megállapítása, hogy a juttatás nem lehet alacsonyabb az egészségügyi juttatásnál, 
biztosítja, hogy az irányelv tekintettel legyen a nagyon alacsony fizetéssel rendelkezı anyákra, 
ami különösen az újonnan csatlakozott tagállamok esetében fordul elı. 

 
 

Módosítás  66 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – c b pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 3 b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) A cikk a következı 3b. ponttal egészül 
ki: 

 „3b. a tagállamok biztosítják a szülési 
szabadságon lévı munkavállalók arra 
vonatkozó jogát, hogy adott esetben 
automatikusan részesüljenek minden 
fizetésemelésbıl, anélkül, hogy végig le 
kellene tölteniük a szülési szabadságukat, 
mielıtt a fizetésemelés rájuk is 
vonatkozna.” 

Indokolás 
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Amennyiben fizetésemelésre kerül sor a szülési szabadságon lévı munkavállaló által betöltött 
pozíció vonatkozásában, ennek rájuk nézve automatikusan érvénybe kell lépnie, hogy ne kelljen 
megszakítaniuk majd újra kivenniük a szülési szabadságot csupán azért, hogy részesüljenek a 
magasabb fizetésbıl. A munkaadó ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatai is csökkenni és 
egyszerősödni fognak. 
 

Módosítás  67 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – c c pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 4 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cc) A 4. pont hatályát veszti. 

Indokolás 

Amennyiben az a célunk, hogy minden nı azonos jogokkal rendelkezzen a fizetett szülési 
szabadság tekintetében, és ilyen módon biztosítsuk a munkavállalói mobilitást és a rugalmas 
biztonságra vonatkozó közös uniós elvek érvényesülését, elengedhetetlen a 92/85/EGK irányelv 
11. cikkének (4) bekezdésébe foglalt támogathatósági kritérium eltörlése.  

Ésszerőtlen, hogy a Bizottsági javaslat egyrészt elismeri a szülési szabadsághoz való jogot, 
ugyanakkor megengedi, hogy a nık elveszítsék munkahelyüket és jövedelmüket, amennyiben 
nem felelnek meg a nemzeti jogszabályok által a fizetett szülési szabadságra való jogosultság 
tekintetében támasztott kritériumoknak. 
 

Módosítás  68 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – d a pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 5 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) A cikk a következı 5a. ponttal egészül 
ki: 

 „5a. a tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
ösztönözzék a munkáltatókat arra, hogy 
szükség esetén és/vagy a munkavállaló 
kérésére, valamint a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban 
visszailleszkedési és szakképzési 
támogatást nyújtsanak azoknak a nıi 
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munkavállalóknak, akik a szülési 
szabadságot követıen újra munkába 
állnak, és elısegítsék a szociális partnerek 
közötti párbeszédet ezzel kapcsolatban;” 

 

Módosítás  69 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – d b pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 5 b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) A szöveg a következı 5b. ponttal 
egészül ki: 

 „5b. a munkaadó biztosítja, hogy a 
várandós munkavállalók munkaidejének 
kialakításakor figyelembe vegyék, hogy a 
munkavállalónak rendszeres és 
különleges orvosi vizsgálatokon kell részt 
vennie.” 

Indokolás 

Az orvosi ellenırzés kötelezı a várandós nık számára és nagyon fontos a magzat normális 
fejlıdése szempontjából, ezért a munkaadónak tekintettel kell lennie erre, és biztosítania kell a 
várandós munkavállalók munkaidejének rugalmasságát. 
 

Módosítás  70 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 pont – d c pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 cikk – 5 c pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 dc) A szöveg a következı 5c. ponttal 
egészül ki: 

 „5c. a tagállamok arra ösztönzik a 
munkáltatókat, hogy alkalmazottaik 3 
évesnél fiatalabb gyermekei számára 
biztosítsanak gyermekfelügyeleti 
lehetıségeket.” 
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Indokolás 

A gyermekfelügyeleti lehetıségek hiánya tagadhatatlan tény az Európai Unióban. Ez a 
rendelkezés kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a nık ne hagyják ott munkahelyüket azért, 
mert a kisgyermekükre kell vigyázniuk. 
 

Módosítás  71 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 a pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. A szöveg a következı 11a. cikkel 
egészül ki: 

 „11a. cikk 

 Szoptatásra járó munkaidı-kedvezmény 

 (1) A gyermekét szoptató anya a 
munkájával kapcsolatos elıjogok 
elvesztése nélkül jogosult erre a célra 
munkaidı-kedvezményt igénybe venni, 
amely két, egyenként egyórás idıszakra 
oszlik, hacsak más megállapodás nem 
született a munkáltatóval. 

 (2) Ikrek születése esetén az (1) 
bekezdésben említett munkaidı-
kedvezmény minden egyes gyermek 
esetében további harminc perccel 
megnövekszik. 

 (3) Részmunkaidı esetén az (1) 
bekezdésben említett munkaidı-
kedvezmény a rendes munkaidıhöz képest 
arányosan csökken, ugyanakkor nem 
lehet rövidebb harminc percnél. 

 (4) A (3) bekezdésben említett esetben a 
munkaidı-kedvezményt egy óránál nem 
hosszabb idıszakra biztosítják, adott 
esetben pedig egy második, a fennmaradó 
idıre jutó idıszakra, hacsak más 
megállapodás nem született a 
munkáltatóval.” 
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Módosítás  72 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 3 b pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
11 b cikk (új) 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  3b. A rendelet a következı 11b. cikkel 
egészül ki: 

 „11b. cikk 

 A hátrányos megkülönböztetés megelızése 
és a nemek közötti egyenlıség biztosítása 

 A tagállamok kollektív szerzıdések vagy 
gyakorlatok útján arra ösztönzik a 
munkáltatókat, hogy tegyenek hatékony 
intézkedéseket a várandós állapot, 
valamint a szülési vagy örökbefogadási 
szabadság miatti hátrányos 
megkülönböztetés ellen. 

 A tagállamok ténylegesen figyelembe 
veszik a férfiak és nık közötti egyenlıség 
célkitőzését az ezen irányelvben említett 
területekre vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések, politikák 
és fellépések kialakítása és végrehajtása 
során.” 

 

Módosítás  73 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 4 pont 
92/85/EGK irányelv 
12 a cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. A szöveg a következı 12. cikkel egészül 
ki: 

12a. cikk 

Bizonyítási teher 

(1) A tagállamok nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerükkel 
összhangban meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
abban az esetben, ha azok a személyek, 

törölve 
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akik úgy vélik, hogy az ezen irányelvben 
megállapított jogaik sérültek, a bíróság 
vagy más, hatáskörrel rendelkezı hatóság 
elıtt olyan tényeket bizonyítanak, 
amelyekbıl vélelmezni lehet e jogsérelmet, 
az alperesnek kelljen bizonyítania, hogy 
nem sértette meg az irányelvet.  

(2) Az (1) bekezdés nem gátolja a 
tagállamokat a felperesre kedvezıbb 
bizonyítási szabályok bevezetésében. 

 

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
büntetı eljárásokra. 

 

(4) A tagállamoknak nem kell az (1) 
bekezdést alkalmazniuk olyan eljárások 
során, amelyekben a bíróság vagy az 
illetékes hatóság deríti fel az eset 
tényállását. 

 

(5) Az (1) és (4) bekezdést kell alkalmazni 
minden olyan jogi eljárás esetén, amelyet 
a 12. cikk alapján indítottak. 

 

Indokolás 

A várandós állapot alapján való megkülönböztetés már önmagában kimeríti a nemi alapon 
történı megkülönböztetés esetét.  A bizonyítási teher megfordítása, melyet a 2006/54/EGK 
irányelv szentesít, szintén érvényesíthetı. 
 

Módosítás  74 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 4 a pont (új) 
92/85/EGK irányelv 
12 a a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. A szöveg a következı 12aa. cikkel 
egészül ki: 

 „12aa. cikk 

 A hátrányos megkülönböztetés megelızése 

 A tagállamok, összhangban nemzeti 
hagyományaikkal és gyakorlatukkal, 
megfelelı intézkedéseket hoznak a 
szociális partnerek közötti, megfelelı 
szintő párbeszéd elımozdítására abból a 
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célból, hogy hatékony intézkedésekkel 
lépjenek fel a várandós állapot, valamint a 
szülési vagy örökbefogadási szabadság 
miatti hátrányos megkülönböztetés ellen.”  

 

Módosítás  75 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 5 pont 
92/85/EGK irányelv 
12 b cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti jogrendszerükbe 
olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az egyéneket 
megvédjék a panaszra vagy az egyenlı 
bánásmód elvének betartására indított 
eljárásra válaszként alkalmazott bármiféle 
hátrányos bánásmódtól vagy hátrányos 
következményektıl. 

A tagállamok a nemzeti jogrendszerükbe 
olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az egyéneket, 
ideértve a tanúkat, megvédjék a panaszra 
vagy az egyenlı bánásmód elvének 
betartására indított eljárásra válaszként 
alkalmazott bármiféle hátrányos 
bánásmódtól vagy hátrányos 
következményektıl. 

Indokolás 

A hátrányos következményektıl való védelmet a tanúkra is ki kell terjeszteni, így biztosítva, 
hogy az eljárások során a hátrányos bánásmódtól való félelem nélkül tanúskodhassanak. 
 
 

Módosítás  76 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 6 pont 
92/85/EGK irányelv 
12 c cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megállapítják az ennek az 
irányelvnek megfelelıen elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést, hogy biztosítsák 
ezek alkalmazását. A szankció jelentheti az 
áldozat részére fizetendı kártérítést, amely 
nem korlátozható elızetes felsı küszöb 

A tagállamok megállapítják az ennek az 
irányelvnek megfelelıen elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést, hogy biztosítsák 
ezek alkalmazását. A szankció jelentheti az 
áldozat részére fizetendı kártérítést, és 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
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meghatározásával, és hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejőnek kell 
lennie. 

erejőnek kell lennie. 

Indokolás 

A kártérítési igények korlátozásának tiltásával az EU aránytalanul szőkíti a tagállamok 
mozgásterét, és olyan részletrendelkezések átvételére kényszeríti ıket, amelyek saját 
eljárásjogukkal nem állnak összhangban.  

 
 

Módosítás  77 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 7 pont 
92/85/EGK irányelv 
12 d cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
2006/54/EK irányelvvel átdolgozott 
2002/73/EK irányelv értelmében kijelölt, 
egyenlıséggel foglalkozó testületek – 
melyek feladata valamennyi személy nemi 
alapon történı megkülönböztetéstıl 
mentes, egyenlı bánásmódjának 
elımozdítása, vizsgálata, felügyelete és 
támogatása – hatáskörét kibıvítsék az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó kérdésekre, 
amennyiben ezek a kérdések elsısorban az 
egyenlı bánásmódra, és nem pedig a 
munkavállalók egészségére és biztonságára 
vonatkoznak. 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
2006/54/EK irányelvvel átdolgozott 
2002/73/EK irányelv értelmében kijelölt, 
egyenlıséggel foglalkozó testületek – 
melyek feladata valamennyi személy nemi 
alapon történı megkülönböztetéstıl 
mentes, egyenlı bánásmódjának 
elımozdítása, vizsgálata, felügyelete és 
támogatása – hatáskörét kibıvítsék az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó kérdésekre, 
amennyiben ezek a kérdések elsısorban az 
egyenlı bánásmódra, és nem pedig 
kizárólag a munkavállalók egészségére és 
biztonságára vonatkoznak.” 

 

Módosítás  78 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
2 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok a várandós vagy 
gyermekágyas munkavállalók védelme és 
biztonsága érdekében megelızı és 
felügyeleti intézkedéseket fogadhatnak el. 
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Indokolás 

A munkahelyi stressz kedvezıtlen hatással van a várandós vagy gyermekágyas nı pszichikai 
állapotára és ezáltal a magzat, illetve az újszülött állapotát is befolyásolja. 
 

Módosítás  79 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
2 cikk – 2 b bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) Az ezen irányelvben meghatározott 
elıírásokat bele kell foglalni a tagállamok 
kollektív, illetve egyéni 
munkaszerzıdéseinek szövegébe.  

Indokolás 

A munkavállaló nık gyakran a megfelelı védelmet nyújtó jogszabályok ismeretének hiányában 
nem érvényesítik jogaikat. Ha e jogokat feltüntetik a munkaszerzıdésekben, akkor 
egyértelmőbbé válik a vonatkozó jogszabály jellege. 
 

Módosítás  80 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
4 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok és az egyenlıséggel 
foglalkozó nemzeti szervek legkésıbb [öt 
évvel az elfogadást követıen]-ig, azt 
követıen pedig ötévenként tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan információról, 
amelyre a Bizottságnak szüksége van 
ahhoz, hogy az ezen irányelvvel módosított 
92/82/EK irányelv végrehajtásáról jelentést 
készítsen az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. 

(1) A tagállamok és az egyenlıséggel 
foglalkozó nemzeti szervek legkésıbb 
[három évvel az elfogadást követıen]-ig, 
azt követıen pedig háromévenként 
tájékoztatják a Bizottságot minden olyan 
információról, amelyre a Bizottságnak 
szüksége van ahhoz, hogy az ezen 
irányelvvel módosított 92/82/EK irányelv 
végrehajtásáról jelentést készítsen az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
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Módosítás  81 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
4 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság jelentésében megfelelı 
módon figyelembe veszi a szociális 
partnerek és a jelentıs nemkormányzati 
szervezetek szempontjait. A nemek közti 
egyenlıség biztosítása elvének 
megfelelıen ez a jelentés többek között a 
hozott intézkedések nıkre és férfiakra 
gyakorolt hatásának felmérésére irányuló 
hatásvizsgálatot is tartalmaz. A kapott 
információk tükrében ez a jelentés szükség 
esetén magában foglalja az ezzel az 
irányelvvel módosított 92/85/EGK irányelv 
felülvizsgálatára és módosítására 
vonatkozó javaslatokat. 

(2) A Bizottság jelentésében megfelelı 
módon figyelembe veszi a szociális 
partnerek és a jelentıs nem kormányzati 
szervezetek szempontjait. A nemek közti 
egyenlıség biztosítása elvének 
megfelelıen ez a jelentés többek között a 
hozott intézkedések nıkre és férfiakra 
gyakorolt hatásának felmérésére irányuló 
hatásvizsgálatot is tartalmaz. Ezen kívül 
tartalmaz egy olyan hatástanulmányt is, 
amely a szülési szabadság további 
meghosszabbításának és az apasági 
szabadság végrehajtásának európai uniós 
szinten kifejtett társadalmi és gazdasági 
hatásait elemzi. A kapott információk 
tükrében ez a jelentés szükség esetén 
magában foglalja az ezzel az irányelvvel 
módosított 92/85/EGK irányelv 
felülvizsgálatára és módosítására 
vonatkozó javaslatokat. 

Indokolás 

Szükséges a szülési szabadság jelentıs meghosszabbításából eredı költségek és elınyök alapos 
kiértékelése mind a nık, mind a társadalom szempontjából. A szoptatás támogatása például 
többek között hozzájárulhat az egészségügyi kiadások lefaragásához, jótékony hatást 
gyakorolhat a környezetre, valamint növelheti a háztartások vásárlóerejét. 

 
 
 
 
 


