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14.10.2010 A7-0032/123 

Amendement  123 

Elizabeth Lynne 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 

zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Wat de laatste vier weken van de in 

lid 1 bedoelde periode betreft, kan een op 

nationaal niveau bestaande regeling voor 

gezinsverlof in de zin van deze richtlijn als 

zwangerschapsverlof worden beschouwd 

op voorwaarde dat deze regeling 

werknemers een algemene bescherming 

biedt zoals bedoeld in artikel 2 van deze 

richtlijn die equivalent is aan het in deze 

richtlijn vastgestelde niveau. In dit geval 

moet de totale duur van het toegestane 

verlof langer zijn dan de periode van 

ouderschapsverlof als bedoeld in Richtlijn 

96/34/EG. 

 Het loon voor de laatste vier weken 

zwangerschapsverlof mag niet lager zijn 

dan de in artikel 11, lid 3, bedoelde 

uitkering of mag het gemiddelde 

inhouden van het loon tijdens de 18 

weken van het zwangerschapsverlof, ten 

minste 75% van het laatste maandsalaris 

of het gemiddelde maandsalaris als 

bepaald volgens de nationale wetgeving, 

met een plafond dat volgens nationale 

wetgeving is vastgesteld. De lidstaten 

mogen vastleggen over welke periode dit 

gemiddelde maandsalaris wordt berekend. 

 Indien een lidstaat heeft voorzien in een 
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periode van minstens 16 weken volledig 

doorbetaald zwangerschapsverlof, dan 

mag hij besluiten dat de laatste twee 

weken worden nagekomen door een 

nationaal beschikbaar vaderschapsverlof 

met hetzelfde bezoldigingsniveau. 

Or. en 
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14.10.2010 A7-0032/124 

Amendement  124 

Elizabeth Lynne 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 

zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 3 – letter c 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 11 - lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 

uitkering wordt als adequaat beschouwd, 

wanneer zij een inkomen waarborgt dat 

gelijk is aan het laatste maandsalaris of 

aan het gemiddelde maandsalaris over 

een bepaalde periode, eventueel tot aan 

een in de nationale wetgeving vastgelegd 

plafond. Een dergelijk plafond mag niet 

lager zijn dan de uitkering die 

werkneemsters in de zin van artikel 2 

zouden ontvangen in geval van een 

onderbreking van haar werkzaamheden om 

gezondheidsredenen. De lidstaten mogen 

vastleggen over welke periode dit 

gemiddelde maandsalaris wordt berekend. 

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 

uitkering mag niet lager zijn dan de 

uitkering die werkneemsters in de zin van 

artikel 2 zouden ontvangen in geval van 

een onderbreking van haar werkzaamheden 

om gezondheidsredenen of niet lager dan 

75% van het laatste maandsalaris van de 

betrokken werkneemster overeenkomstig 

de nationale wetgeving; de nationale 

wetgever mag een plafond en 

referentieperioden vastleggen. 

Or. en 
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14.10.2010 A7-0032/125 

Amendement  125 

Siiri Oviir 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 

zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 8 bis 

 Vaderschapsverlof 

 1. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

werknemers wier partner onlangs is 

bevallen, recht hebben op een volledig 

bezoldigd en onoverdraagbaar 

vaderschapsverlof van ten minste twee 

weken, dat op gelijke voorwaarden –

behalve wat betreft de duur – wordt 

verleend als het zwangerschapsverlof, en 

dat moet worden opgenomen na de 

bevalling van hun echtgenote/partner en 

binnen de periode van het 

zwangerschapsverlof; 

 Lidstaten die niet reeds een 

onoverdraagbaar bezoldigd 

vaderschapsverlof onder gelijke 

voorwaarden – behalve wat betreft de 

duur – als het zwangerschapsverlof,  

hebben ingesteld, dat binnen de periode 

van het zwangerschapsverlof verplicht 

voor een aaneengesloten periode van ten 

minste 2 weken na de bevalling van hun 

echtgenote of partner moet worden 
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opgenomen, worden ten sterkste 

aangemoedigd om dat te doen, teneinde 

een gelijke participatie van beide ouders 

in de rechten en verantwoordelijkheden 

met betrekking tot het gezin te bevorderen. 

 2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat 

werknemers wier partner onlangs is 

bevallen recht hebben op een bijzondere 

verlofperiode die het niet opgenomen deel 

van het moederschapsverlof in geval van 

overlijden of lichamelijke ongeschiktheid 

van de moeder, omvat." 

Or. en 

 

 


