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KORT BEGRUNDELSE

Formål og indhold

Formålet med Kommissionens forslag er at forenkle, modernisere og forbedre Fællesskabets 
lovgivning om ligebehandling af mænd og kvinder ved at omarbejde bestemmelser fra syv 
direktiver til én sammenhængende tekst og inkorporere EF-Domstolens retspraksis.

Den rådgivende ordførers holdning

Ordføreren mener, at den hidtidige fragmenterede lovgivning om ligestilling og 
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv burde erstattes 
af en ny, moderne, enkel, integreret og mere gennemskuelig lovgivning. Derfor hilser 
ordføreren Kommissionens forslag velkommen. Dette forslag søger at sikre anvendelsen af 
princippet om lige muligheder og ligebehandling af mænd og kvinder, for så vidt angår 
adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår. Princippet om 
lige muligheder og ligebehandling af mænd og kvinder er en vigtig del af europæisk 
økonomisk politik og samfundspolitik.

En præcisering og forenkling af Fællesskabets lovgivning om ligebehandling af mænd og 
kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv vil være en hjælp til at øge 
retssikkerheden og klarheden og vil ajourføre lovgivningen. Det vil ligeledes øge 
effektiviteten af de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet med henblik på at sikre 
effektiv anvendelse af princippet om lige løn og ligebehandling, således at enhver forurettet 
part som følge af kønsdiskriminering kan sikre hans eller hendes rettigheder.

Ordføreren støtter de væsentligste fornyelser, som Kommissionen foreslår:

− inkorporering af EF-Domstolens retspraksis, især om ligebehandling i de 
erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger,

− gennemførelse af de garantier, der er indeholdt i direktiv 2002/73/EF, særlig vedrørende 
erhvervstilknyttede ordninger,

− udvidelse af bestemmelserne om bevisbyrden til at omfatte alle områder, der falder ind 
under forslagets anvendelsesområde.

Omarbejdning

Princippet om ligebehandling har udviklet sig fra at være en enkelt bestemmelse om lige løn i 
Rom-traktaten til et meget vigtigt og vidtrækkende regelsæt inden for området ligestilling. 
Amsterdam-traktaten betød en væsentlig udbygning af Den Europæiske Unions evne til at 
træffe foranstaltninger i forbindelse med lige muligheder for mænd og kvinder ved at forsyne 
Fællesskabet med særlige retsgrundlag og ved at anerkende ligestilling mellem mænd og 
kvinder som et grundlæggende princip og som ét af Fællesskabets mål og én af dets opgaver.

Ovennævnte udvikling har samtidig medført en betydelige fremskridt inden for afledt ret. 
Derudover har EF-Domstolens retspraksis om lighed mellem mænd og kvinder bidraget til 
yderligere udvikling og præcisering af princippet om ligebehandling og lige muligheder for 
mænd og kvinder.
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Ikke desto mindre har det vist sig, at det for gennemskuelighedens og anvendelighedens skyld 
er nødvendigt at ajourføre og forenkle afledt ret inden for ligestilling mellem mænd og 
kvinder for så vidt angår beskæftigelse. Denne ajourføring bør tage højde for EU-udvidelsen, 
alderen på visse direktiver (nogle er tyve år gamle), EF-Domstolens retspraksis og vedtagelse 
af lignende EU lovgivning (artikel 13-direktiver). 

Efter konsultationer med interesserede parter, har Kommissionen foreslået omarbejdet 
direktiv som den mest egnede retsakt til at virkeliggøre de ovennævnte mål.

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at et omarbejdet direktiv kan medvirke til

− at skabe én sammenhængende tekst med udgangspunkt i de nuværende direktiver,

− at afspejle EF-Domstolens faste retspraksis og dermed bidrage til retlig sikkerhed og 
klarhed,

− at afspejle anvendelsen af de horisontale bestemmelser i direktiv 2002/73/EF og direktivet 
om omvendt bevisbyrde i tilfælde af forskelsbehandling på grundlag af køn i forbindelse 
med lige løn og de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger,

− at sætte skub i gennemførelsen af princippet om ligebehandling.

Ordføreren håber, at omarbejdningen af de eksisterende direktiver til én tekst vil bidrage til at 
sikre, at princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og 
erhverv anvendes ens og effektivt.

Konklusion

Forslaget har stor betydning, hvad angår lige muligheder for mænd og kvinder. Det 
inkorporerer princippet om lige løn for lige arbejde eller arbejde af samme værdi i de 
arbejdsretlige bestemmelser, og det præciserer reglen om omvendt bevisbyrde i sager, der 
vedrører diskrimination. Det udgør en vigtig ramme for lovgivningsmæssige garantier for lige 
muligheder for kvinder og mænd.

Forbuddet mod sexchikane på arbejdspladsen bør også ses som en vigtig del af retsreglerne til 
forebyggelse og løsning af forskellige former for vold mod kvinder. Ikke desto mindre bør der 
vedtages yderligere generelle retsakter for at fremme kvinders lige muligheder.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1

(1) Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 
1976 om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder for så 
vidt angår adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, forfremmelse samt 
arbejdsvilkår  og Rådets direktiv 
86/378/EØF af 24. juli 1986 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder inden 
for de erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger  er blevet ændret 
væsentligt. Rådets direktiv 75/117/EØF af 
10. februar 1975 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes lovgivninger om 
gennemførelse af princippet om lige løn til 
mænd og kvinder  og Rådets direktiv 
97/80/EF af 15. december 1997 om 
bevisbyrden i forbindelse med 
forskelsbehandling på grundlag af køn  
indeholder ligeledes bestemmelser, der har 
til formål at gennemføre princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder. Da der 
foretages yderligere ændringer af 
direktiverne, bør der af hensyn til klarheden 
foretages en omarbejdning, og de vigtigste 
bestemmelser på området bør samles i én 
tekst, samtidig med der tages hensyn til nye 
elementer, der er en følge af EF-Domstolens 
retspraksis.

(1) Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 
1976 om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder for så 
vidt angår adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, forfremmelse samt 
arbejdsvilkår  og Rådets direktiv 
86/378/EØF af 24. juli 1986 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder inden 
for de erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger  er blevet ændret 
væsentligt. Rådets direktiv 75/117/EØF af 
10. februar 1975 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes lovgivninger om 
gennemførelse af princippet om lige løn til 
mænd og kvinder  og Rådets direktiv 
97/80/EF af 15. december 1997 om 
bevisbyrden i forbindelse med 
forskelsbehandling på grundlag af køn  
indeholder ligeledes bestemmelser, der har 
til formål at gennemføre princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder. Da der 
foretages yderligere ændringer af 
direktiverne, omarbejdes de af hensyn til 
klarheden, og de vigtigste bestemmelser på 
området samles i én tekst, samtidig med at
der tages hensyn til nye elementer, der er en 
følge af EF-Domstolens retspraksis.

Ændringsforslag 2
Betragtning 6

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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(6) Chikane i forbindelse med en persons 
køn og sexchikane er i strid med princippet 
om ligebehandling af mænd og kvinder og 
bør derfor anses for forskelsbehandling på 
grundlag af køn i dette direktivs forstand. 
Disse former for forskelsbehandling 
forekommer ikke kun på arbejdspladsen, 
men også i forbindelse med adgang til 
beskæftigelse og til erhvervsuddannelse.

(6) Chikane i forbindelse med en persons 
køn og sexchikane er i strid med princippet 
om ligebehandling af mænd og kvinder og 
bør derfor anses for forskelsbehandling på 
grundlag af køn i dette direktivs forstand. 
Disse former for forskelsbehandling 
forekommer ikke kun på arbejdspladsen, 
men også i forbindelse med adgang til 
beskæftigelse og til erhvervsuddannelse.

Begrundelse

Chikanen har ikke forbindelse med en persons køn.

Ændringsforslag 3
Betragtning 7

(7) I den forbindelse bør arbejdsgiverne og 
de ansvarlige for erhvervsuddannelserne 
tilskyndes til at træffe foranstaltninger til 
bekæmpelse af alle former for 
forskelsbehandling på grund af køn og 
navnlig til at træffe foranstaltninger til 
forebyggelse af chikane og sexchikane på 
arbejdspladsen i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis.

(7) I den forbindelse bør arbejdsgiverne og 
de ansvarlige for erhvervsuddannelserne 
tilskyndes til at træffe foranstaltninger til 
bekæmpelse af alle former for 
forskelsbehandling på grund af køn og 
navnlig til at træffe foranstaltninger til 
forebyggelse af chikane og sexchikane på 
arbejdspladsen og i forbindelse med adgang 
til beskæftigelse og til erhvervsuddannelse i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis.

Begrundelse

Chikane og sexchikane optræder ikke blot på arbejdspladsen men også i forbindelse med 
adgang til beskæftigelse og til erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag 4
Betragtning 8

(8) Princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, jf. traktatens 
artikel 141, udgør et væsentligt aspekt af 
princippet om ligebehandling af mænd og 
kvinder. Der bør derfor fastsættes nærmere 
bestemmelser om gennemførelsen heraf.

(8) Princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, der er 
forankret i traktatens artikel 141 og udviklet 
af Domstolens faste retspraksis, udgør et 
væsentligt aspekt af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder og en 
afgørende og umistelig del af gældende 
fællesskabsret vedrørende 
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forskelsbehandling på grund af køn. Der 
bør derfor fastsættes nærmere bestemmelser 
om gennemførelsen heraf.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager hensyn til ordlyden i betragtning 16 i direktiv 2002/73/EF.

Ændringsforslag 5
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Til vurdering af, om arbejdstagere 
varetager samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi, bør det i overensstemmelse 
med Domstolens faste retspraksis fastslås, 
hvorvidt disse arbejdstagere kan anses for 
at være i sammenlignelige situationer 
under hensyntagen til en række faktorer, 
bl.a. arbejdets art, faglig uddannelse og 
arbejdsvilkår. 

Begrundelse

Se ændringsforslag til betragtning 8.

Ændringsforslag 6
Betragtning 13 a (ny)

(13a) For så vidt angår ordninger, der er 
funderede og ydelsesdefinerede - f.eks. 
konvertering af en del af den periodiske 
pension til sumydelser, overførsel af 
pensionsrettigheder, en efterladtepension, 
der udbetales til en ydelsesberettiget som 
modydelse for, at forsikringstageren giver 
afkald på en del af en pension, eller en 
nedsat pension, når arbejdstageren vælger 
at gå på førtidspension - kan visse 
elementer være uens, såfremt de uens beløb 
skyldes anvendelsen af aktuarmæssige 
faktorer, der er forskellige for de to køn ved 
iværksættelsen af finansieringen af 
ordningen.
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Begrundelse

Yderligere præcisering af betragtning 13 og artikel 8, stk. 1, litra h), der giver eksempler, som 
kan være nyttige i anvendelsen af direktivforslaget.

Ændringsforslag 7
Betragtning 14 a (ny)

(14a) Domstolen har konsekvent fastslået 
at Barber-protokollen1 ikke påvirker retten 
til at deltage i en erhvervstilknyttet
pensionsordning, og at tidsbegrænsningen 
af virkningen af Domstolens dom i sag C-
262/88, Barber mod Guardian Royal 
Exchange Assurance Group, ikke gælder 
for retten til at deltage i en 
erhvervstilknyttet pensionsordning; 
Domstolen har også fastslået, at nationale 
bestemmelser vedrørende 
tidsbegrænsninger for at anlægge sag i 
henhold til national lovgivning kan 
anvendes mod arbejdstagere, der kræver 
deres ret til at deltage i en erhvervstilknyttet 
pensionsordning, under forudsætning af at 
disse ikke er mindre gunstige med hensyn 
til sådanne sagsanlæg end for lignende 
sagsanlæg af national art, og at de ikke gør 
udøvelsen af de rettigheder, der er opnået 
ved fællesskabslovgivningen, umulig i 
praksis; Domstolen har endelig påpeget, at 
den omstændighed, at en arbejdstager kan 
kræve at deltage i en erhvervstilknyttet 
pensionsordning med tilbagevirkende kraft 
ikke betyder, at arbejdstageren kan undgå 
at betale bidrag, der vedrører den 
pågældende medlemskabsperiode.
1 Protokol nr. 17 om artikel 141 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (1992).

Begrundelse

Yderligere præcisering af betragtning 14 og henvisning til retspraksis i tilslutning til Barber-
dommen.

Ændringsforslag 8
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Betragtning 15 a (ny)

(15a) Dette direktiv anfægter ikke 
foreningsfriheden, herunder retten til at 
oprette faglige sammenslutninger sammen 
med andre og til at melde sig ind i faglige 
sammenslutninger for at forsvare egne 
rettigheder. Foranstaltninger i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
141, stk. 4, kan omfatte medlemskab af 
eller fortsat aktivitet i organisationer eller 
fagforeninger, hvis hovedformål er i 
praksis at fremme princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder.

Begrundelse

Inkorporering af betragtning 7 i direktiv 2002/73/EF synes at være relevant for teksten til 
forslaget, som det er udformet på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 9
Betragtning 15 b (ny)

(15b) Forbuddet mod forskelsbehandling 
bør ikke være til hinder for opretholdelse 
eller vedtagelse af foranstaltninger, der har 
til formål at forebygge eller opveje ulemper 
for en persongruppe af det ene køn. 
Sådanne foranstaltninger tillader 
sammenslutninger af personer af det ene 
køn, hvis hovedformål er at fremme disse 
personers særlige behov og at fremme 
ligestillingen mellem mænd og kvinder.

Begrundelse

Inkorporering af betragtning 15 i direktiv 2002/73/EF synes at være relevant for teksten til 
forslaget, som det er udformet på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 10
Betragtning 19 a (ny)
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(19a) I resolution vedtaget af Rådet og 
arbejds- og socialministrene, forsamlet i 
Rådet, af 29. juni 2000 om afbalanceret 
deltagelse af kvinder og mænd i arbejds- og 
familieliv1, opmuntres medlemsstaterne til 
at vurdere muligheden for, at de enkelte 
retssystemer giver mandlige arbejdstagere 
ret til personligt at tage fædreorlov, der 
ikke kan overføres til moderen, efter et 
barns fødsel eller adoption, idet deres 
rettigheder, der har tilknytning til 
arbejdskontrakten, bevares. I denne 
forbindelse er det vigtigt at understrege, at 
det er op til medlemsstaterne selv at afgøre, 
om de vil give sådan en ret, og at fastlægge 
andre forhold ud over afskedigelse og 
tilbagevenden til arbejde, der ligger uden 
for direktivets anvendelsesområde.
1 EUT C 218 af 31.7.2000, s. 5.

Begrundelse

Se artikel 16 i forslaget.

Ændringsforslag 11
Betragtning 19 b (ny)

(19b) Der gælder samme betingelser for 
medlemsstaternes ydelse til kvinder og 
mænd af en personlig og ikke-overførbar 
ret til adoptionsorlov samtidig med, at de 
bevarer deres erhvervstilknyttede 
rettigheder. I denne sammenhæng er det 
vigtigt at understrege, at det er op til 
medlemsstaterne selv at afgøre, om de vil 
give sådan en ret, og at fastlægge andre 
forhold ud over afskedigelse og 
tilbagevenden til arbejde, der ligger uden 
for direktivets anvendelsesområde.

Begrundelse

Se artikel 16 i forslaget.

Ændringsforslag 12
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Betragtning 22

(22) For at sikre, at princippet om 
ligebehandling kan håndhæves i praksis, er 
det vigtigt, at der vedtages bestemmelser om 
bevisbyrden. Som fastslået af Domstolen bør 
der fastsættes bestemmelser, der sikrer, at 
bevisbyrden pålægges indklagede, når der 
foreligger et oplagt tilfælde af 
forskelsbehandling, undtagen i forbindelse 
med sager, hvor det påhviler en domstol 
eller en anden kompetent instans at 
undersøge de faktiske omstændigheder. Det 
skal imidlertid gøres klart, at det fortsat 
tilkommer den relevante nationale instans at 
vurdere de faktiske omstændigheder, der 
giver anledning til at formode, at der er sket 
direkte eller indirekte forskelsbehandling, i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og/eller praksis. Endvidere overlades det til 
medlemsstaterne på alle stadier af 
sagsbehandlingen at indføre bevisregler, 
som er gunstigere for klager.

(22) For at sikre, at princippet om 
ligebehandling kan håndhæves i praksis, er 
det vigtigt, at der vedtages bestemmelser om 
bevisbyrden. Som fastslået af Domstolen bør 
der fastsættes bestemmelser, der sikrer, at 
bevisbyrden pålægges indklagede, når der 
foreligger et oplagt tilfælde af 
forskelsbehandling, undtagen i forbindelse 
med sager, hvor det påhviler en domstol 
eller en anden kompetent national instans at 
undersøge de faktiske omstændigheder. Det 
skal imidlertid gøres klart, at det fortsat 
tilkommer den relevante nationale instans at 
vurdere de faktiske omstændigheder, der 
giver anledning til at formode, at der er sket 
direkte eller indirekte forskelsbehandling, i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og/eller praksis. Endvidere overlades det til 
medlemsstaterne på alle stadier af 
sagsbehandlingen at indføre bevisregler, 
som er gunstigere for klager.

Ændringsforslag 13
Betragtning 24

(24) Da retten til effektiv retsbeskyttelse er 
grundlæggende, bør det sikres, at 
arbejdstagerne fortsat er omfattet af denne 
beskyttelse selv efter ophør af det forhold, 
der har givet anledning til den påståede 
tilsidesættelse af princippet om 
ligebehandling.

(24) Da retten til effektiv retsbeskyttelse er 
grundlæggende, bør det sikres, at 
arbejdstagerne fortsat er omfattet af denne 
beskyttelse selv efter ophør af det forhold, 
der har givet anledning til den påståede 
tilsidesættelse af princippet om 
ligebehandling. En arbejdstager, der 
forsvarer eller afgiver vidneudsagn for en 
person, som nyder beskyttelse i henhold til 
dette direktiv, bør nyde samme beskyttelse.

Begrundelse

Retten til beskyttelse for en arbejdstager, der forsvarer en person eller afgiver vidneudsagn, 
er allerede nævnt i direktiv 2002/73/EF (se betragtning 17). Det bør klart fremgå, at de 
pågældende arbejdstagere også kan nyde samme beskyttelse under det nye direktiv.

Ændringsforslag 14
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Betragtning 25

(25) Domstolen har klart fastslået, at for at 
princippet om ligebehandling kan være 
effektivt, skal den erstatning, der tildeles i 
tilfælde af overtrædelse, være tilstrækkelig i 
forhold til det tab, den pågældende har lidt. 
Derfor bør forudgående fastsættelse af et 
maksimum for en sådan erstatning 
udelukkes.

(25) Domstolen har klart fastslået, at for at 
princippet om ligebehandling kan være 
effektivt, skal den erstatning, der tildeles i 
tilfælde af overtrædelse, være tilstrækkelig i 
forhold til det tab, den pågældende har lidt. 
Derfor bør forudgående fastsættelse af et 
maksimum for en sådan erstatning 
udelukkes, medmindre arbejdsgiveren kan 
bevise, at den eneste skade, som en ansøger 
til et job har lidt som følge af 
forskelsbehandling i dette direktivs 
betydning er, at den pågældendes 
ansøgning ikke er blevet behandlet.

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 18 i forslaget.

Ændringsforslag 15
Artikel 1, overskrift (ny)

Formål

Ændringsforslag 16
Artikel 1, stk. 2, litra a

a) adgang til beskæftigelse, herunder 
forfremmelse, og til erhvervsuddannelse

a) arbejdsvilkår, herunder løn;

Begrundelse

Det er nødvendigt at flytte om på rækkefølgen af de omhandlede emner, så den stemmer 
overens med rækkefølgen af de enkelte kapitler under Afsnit II. Denne ændring er nødvendig 
for at bevare rækkefølgen af kapitlerne i afsnit II.

Ændringsforslag 17
Artikel 1, stk. 2, litra b

b) arbejdsvilkår, herunder løn b) de erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger
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Begrundelse

Det er nødvendigt at flytte om på rækkefølgen af de omhandlede emner, så den stemmer 
overens med rækkefølgen af de enkelte kapitler under Afsnit II. Denne ændring er nødvendig 
for at bevare rækkefølgen af kapitlerne i afsnit II.

Ændringsforslag 18
Artikel 1, stk. 2, litra c

c) erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger.

c) adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, forfremmelse samt 
arbejdsvilkår.

Begrundelse

Det er nødvendigt at flytte om på rækkefølgen af de omhandlede emner, så den stemmer 
overens med rækkefølgen af de enkelte kapitler under Afsnit II. Denne ændring er nødvendig 
for at bevare rækkefølgen af kapitlerne i afsnit II.

Ændringsforslag 19
Artikel 2, overskrift (ny)

Definitioner

Ændringsforslag 20
Artikel 2, stk. 1, litra c

c) "chikane": at der udvises en uønsket 
adfærd i relation til en persons køn med det 
formål eller den virkning at krænke denne 
persons værdighed og skabe et truende, 
fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller 
ubehageligt klima

c) "chikane": at der udvises en uønsket 
adfærd med det formål eller den virkning at 
krænke denne persons værdighed og skabe 
et truende, fjendtligt, nedværdigende, 
ydmygende eller ubehageligt klima

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag nr. 1 (betragtning 6).

Ændringsforslag 21
Artikel 2, stk. 1, litra d

d) "sexchikane": at der udvises enhver form 
for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk 

d) "sexchikane": at der udvises enhver form 
for uønsket verbal, fysisk eller anden 
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adfærd med seksuelle undertoner med det 
formål eller den virkning at krænke en 
persons værdighed, navnlig ved at skabe et 
truende, fjendtligt, nedværdigende, 
ydmygende eller ubehageligt klima

adfærd med seksuelle undertoner med det 
formål eller den virkning at krænke en 
persons værdighed, navnlig ved at skabe et 
truende, fjendtligt, nedværdigende, 
ydmygende eller ubehageligt klima

Begrundelse

Der er ingen forskel mellem fysisk og ikke-verbal adfærd.

Ændringsforslag 22
Artikel 2, stk. 1, litra e

e) "løn": den almindelige grund- eller 
minimumsløn og alle andre ydelser, som 
arbejdstageren som følge af arbejdsforholdet 
modtager direkte eller indirekte fra 
arbejdsgiveren i penge eller naturalier

e) "løn": den almindelige løn og alle andre 
ydelser, som arbejdstageren som følge af 
arbejdsforholdet modtager direkte eller 
indirekte fra arbejdsgiveren i penge eller 
naturalier

Begrundelse

Der er tale om løn generelt og ikke kun grund- eller minimumsløn.

Ændringsforslag 23
Artikel 2, stk. 2, litra b a (nyt)

(ba) enhver ulige behandling af en kvinde i 
forbindelse med svangerskab eller 
barselsorlov som omhandlet i direktiv 
92/85/EØF.

Begrundelse

Ifølge Domstolens faste retspraksis skal enhver ulige behandling af en kvinde i forbindelse 
med svangerskab eller barselsorlov også betragtes som forskelsbehandling. Dette er allerede 
anerkendt i direktiv 2002/73/EF. Af klarheds- og overensstemmelseshensyn bør denne 
bestemmelse medtages i artikel 2 i forslaget i stedet for i artikel 15.

Ændringsforslag 24
Artikel 3, overskrift (ny)

Anvendelsesområde
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Ændringsforslag 25
Artikel 3, stk. 1

1. Dette direktiv finder anvendelse på den 
erhvervsaktive del af befolkningen, herunder 
selvstændige erhvervsdrivende, 
arbejdstagere, der midlertidigt er uden 
arbejde på grund af sygdom, svangerskab og 
fødsel, ulykke eller ufrivillig arbejdsløshed, 
og personer, der søger arbejde, på 
pensionerede og invalide arbejdstagere samt 
på disse arbejdstageres ydelsesberettigede 
pårørende, i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis.

1. Dette direktiv finder anvendelse på den 
erhvervsaktive del af befolkningen, herunder 
selvstændige erhvervsdrivende, 
arbejdstagere, der midlertidigt er uden 
arbejde på grund af sygdom, svangerskab og 
fødsel, barselsorlov til begge køn, ulykke 
eller ufrivillig arbejdsløshed, og personer, 
der søger arbejde, på pensionerede og 
invalide arbejdstagere samt på disse 
arbejdstageres ydelsesberettigede pårørende, 
i overensstemmelse med national lovgivning 
og/eller praksis.

Begrundelse

Direktivet skal yde beskyttelse til både mænd og kvinder i deres rolle som forældre.

Ændringsforslag 26
Artikel 4, overskrift (ny)

Forbud mod forskelsbehandling

Ændringsforslag 27
Artikel 4, afsnit 1

For samme arbejde eller for arbejde, som 
tillægges samme værdi, afskaffes enhver 
forskelsbehandling med hensyn til køn for så 
vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, 
der kan tilskrives én og samme kilde.

For samme arbejde eller for arbejde, som 
tillægges samme værdi, afskaffes enhver 
forskelsbehandling med hensyn til køn for så 
vidt angår alle lønelementer og lønvilkår.

Ændringsforslag 28
Artikel 5, overskrift (ny)

Forbud mod forskelsbehandling
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Ændringsforslag 29
Artikel 6, overskrift (ny)

Materielt anvendelsesområde

Ændringsforslag 30
Artikel 7, overskrift (ny)

Udelukkelse fra materielt 
anvendelsesområde

Ændringsforslag 31
Artikel 8, overskrift (ny)

Eksempler på forskelsbehandling på 
grundlag af køn

Ændringsforslag 32
Artikel 8, stk. 1, litra d

d) forskellige regler for tilbagebetaling af 
bidrag, med undtagelse af hvad der er fastsat 
i litra h), i) og j), når arbejdstageren forlader 
ordningen uden at have opfyldt 
betingelserne for at få udbetalt 
langtidsydelser med opsættende virkning

d) forskellige regler for tilbagebetaling af 
bidrag, med undtagelse af hvad der er fastsat 
i litra h) og j), når arbejdstageren forlader 
ordningen uden at have opfyldt 
betingelserne for at få udbetalt 
langtidsydelser med opsættende virkning

Begrundelse

Litra i) nævnes som en undtagelse fra ligestillingsprincippet. Det er en fejl, der skyldes, at 
litra i) direktiv 96/97/EF bestod af to dele:

1) det nuværende litra i) "forskellige bidragsniveauer for lønmodtagerne"

2) det nuværende litra j) "forskellige bidragsniveauer for arbejdsgiverne, bortset fra: (…)".

I det foreliggende forslag har Kommissionen opdelt litra i) i ovennævnte direktiv i to særskilte 
litraer.
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Ændringsforslag 33
Artikel 8, stk. 1, litra g

g) regler, der suspenderer rettigheder eller 
adgangen til erhvervelse af rettigheder under 
lovbestemt eller overenskomstmæssig 
barselsorlov eller orlov af familiemæssige 
årsager, som betales af arbejdsgiveren

g) regler, der suspenderer rettigheder eller 
adgangen til erhvervelse af rettigheder under 
lovbestemt eller overenskomstmæssig 
barselorlov, forældreorlov, adoptionsorlov
eller orlov af familiemæssige årsager, som 
betales af arbejdsgiveren

Begrundelse

Det er relevant at bruge begrebet forældreorlov i stedet for barselsorlov på grundlag af 
Rådets direktiv 96/34/EF af 3. juni 1996 om den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der 
er indgået af UNICE, CEEP og EFS. Begrebet faderskabsorlov er mere snævert end 
forældreorlov og benyttes heller ikke i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 34
Artikel 8, stk. 1, litra k

k) forskellige normer eller normer, der kun 
gælder for det ene køn, med undtagelse af 
hvad der er fastsat i litra h), i) og j), for 
erhvervelse eller bevarelse af retten til at få 
udbetalt ydelser med opsættende virkning, 
når den pågældende forlader ordningen.

k) forskellige normer eller normer, der kun 
gælder for det ene køn, med undtagelse af 
hvad der er fastsat i litra h) og j), for 
erhvervelse eller bevarelse af retten til at få 
udbetalt ydelser med opsættende virkning, 
når den pågældende forlader ordningen.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 8 (artikel 8, punkt 1, litra d).

Ændringsforslag 35
Artikel 9, overskrift (ny)

selvstændige erhvervsdrivende, 
revisionsklausul

Ændringsforslag 36
Artikel 10, overskrift (ny)

selvstændige erhvervsdrivende, 
udsættelsesklausul
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Ændringsforslag 37
Artikel 11, overskrift (ny)

Gyldighed med tilbagevirkende kraft

Ændringsforslag 38
Artikel 12, overskrift (ny)

Fleksibel pensionsalder

Ændringsforslag 39
Artikel 13, overskrift (ny)

Forbud mod forskelsbehandling

Ændringsforslag 40
Artikel 13, stk. 1, litra c

(c) ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder 
afskedigelse, samt løn, som omhandlet i 
dette direktiv

(c) ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder 
afskedigelse, samt løn, som omhandlet i 
dette direktiv og i artikel 141 i traktaten

Ændringsforslag 41
Artikel 14, overskrift (ny)

Positiv særbehandling

Ændringsforslag 42
Artikel 14

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
vedtage foranstaltninger i overensstemmelse 
med traktatens artikel 141, stk. 4, for i 
praksis at sikre fuld ligestilling mellem 
mænd og kvinder som erhvervsaktive.

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
vedtage foranstaltninger i overensstemmelse 
med traktatens artikel 141, stk. 4, for i 
praksis at sikre fuld ligestilling mellem 
mænd og kvinder som erhvervsaktive, bl.a. i 
forbindelse med adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse og forfremmelse og 
med hensyn til arbejdsvilkår. 
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Begrundelse

Det er yderst vigtigt at præcisere de tilfælde, hvor ligestillingsprincippet skal finde 
anvendelse.

Ændringsforslag 43
Artikel 15, overskrift (ny)

Tilbagevenden fra barselsorlov

Ændringsforslag 44
Artikel 15, stk. 1

1. Enhver ulige behandling af en kvinde i 
forbindelse med svangerskab eller 
barselsorlov udgør forskelsbehandling som 
defineret i dette direktiv.

udgår

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 2, litra ba).

Ændringsforslag 45
Artikel 15, stk. 2

2. En kvinde på barselsorlov har efter 
udløbet af barselsorloven ret til at vende 
tilbage til det samme eller et tilsvarende 
arbejde med betingelser og vilkår, som ikke 
er mindre gunstige for hende, og til at nyde 
godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, 
som hun ville have været berettiget til under 
sit fravær.

2. En kvinde på barselsorlov har efter 
udløbet af barselsorloven eller efter et 
fravær i direkte tilknytning eller tilslutning 
til en adoption eller en forældreordov ret til 
at vende tilbage til det samme eller et 
tilsvarende arbejde med betingelser og 
vilkår, som ikke er mindre gunstige for 
hende, og til at nyde godt af enhver 
forbedring i arbejdsvilkårene, som hun ville 
have været berettiget til under sit fravær.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at retten til barselsorlov og forældreorlov har fuld virkning, ved at 
beskytte forældre mod forskelsbehandling på en effektiv måde, når de udnytter de rettigheder, 
de har fået tildelt i medfør af national lovgivning. Kvinder og mænd bør nyde samme 
beskyttelse, når de vender tilbage til deres arbejde efter en orlov, hvor de har passet deres 
små børn. Dette ændringsforslag er direkte baseret på et ændringsforslag fra Europa-
Parlamentet til artikel 1, nr. 2), (vedrørende artikel 2, nr. 7 i direktiv 76/207/EØF) i direktiv 
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2002/73/EF om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår.

Ændringsforslag 46
Artikel 16, overskrift (ny)

Fædre- og adoptionsorlov

Ændringsforslag 47
Afsnit III, kapitel 1, overskrift

Klageadgang Retsmidler og håndhævelse

Ændringsforslag 48
Artikel 17, overskrift (ny)

Klageadgang

Ændringsforslag 49
Artikel 17, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der 
mener sig krænket, fordi princippet om 
ligebehandling tilsidesættes i forhold til den 
pågældende, efter eventuelt at have 
indbragt sagen for andre kompetente 
instanser kan indgive klage til retslige 
og/eller administrative instanser, herunder, 
hvor de finder det hensigtsmæssigt, til 
forligsinstanser, med henblik på 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der 
mener sig krænket, fordi princippet om 
ligebehandling tilsidesættes i forhold til den 
pågældende, kan indgive klage til retslige 
og/eller administrative instanser, herunder, 
hvor de finder det hensigtsmæssigt, til 
forligs-, mæglings- og voldgiftsinstanser, 
med henblik på håndhævelse af 
forpligtelserne i henhold til dette direktiv, 
selv efter at det forhold, hvori 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt.

Begrundelse

I mange medlemsstater findes der mere end én administrativ procedure, som borgerne kan 
benytte sig af i spørgsmål vedrørende forskelsbehandling i forbindelse med arbejde og 
beskæftigelse.
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Ændringsforslag 50
Artikel 18, overskrift (ny)

Erstatning eller godtgørelse

Ændringsforslag 51
Artikel 18

Medlemsstaterne indfører i deres nationale 
retsorden de nødvendige bestemmelser for at 
sikre en reel og effektiv erstatning eller 
godtgørelse efter medlemsstatens afgørelse 
for tab og skader, der er påført en person 
som følge af forskelsbehandling på 
grundlag af køn, således at det har en 
præventiv virkning og står i et rimeligt 
forhold til det tab, den pågældende har lidt. 
En sådan erstatning eller godtgørelse kan 
ikke begrænses til et på forhånd fastsat 
maksimum, medmindre arbejdsgiveren kan 
bevise, at den eneste skade, som en ansøger 
til et job har lidt som følge af 
forskelsbehandling i dette direktivs 
betydning er, at den pågældendes ansøgning 
ikke er blevet behandlet.

Medlemsstaterne indfører i deres nationale 
retsorden de nødvendige bestemmelser for at 
sikre effektive sanktioner, der står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har 
præventiv virkning, i tilfælde af 
handlinger, der strider mod forpligtelserne 
i henhold til dette direktiv. Enhver
erstatning eller godtgørelse for tab og 
skader, der er påført en person som følge af 
en behandling, som er i modstrid med dette 
direktiv, skal være reel og effektiv og stå i et 
rimeligt forhold til det påførte tab og
erstatning eller godtgørelse kan ikke 
begrænses til et på forhånd fastsat 
maksimum, medmindre arbejdsgiveren kan 
bevise, at den eneste skade, som en ansøger 
til et job har lidt som følge af 
forskelsbehandling i dette direktivs 
betydning er, at den pågældendes ansøgning 
ikke er blevet behandlet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at tilpasse artiklen til kapitel 3 i begrundelsen til 
direktivforslaget "3. FORANSTALTNINGERNE I DIREKTIVFORSLAGET", nærmere 
betegnet følgende punkt i den angivne liste over de "væsentligste fornyelser" i forslaget: 
"udvidelse af retspraksis om sanktioner/straf til at omfatte alle områder, der er dækket af 
dette forslag – i tråd med ændringerne i direktiv 2002/73/EF – (jf. artikel 18 og 26 i dette 
forslag)", og til følgende passus i afsnit IV: GENNEMFØRELSE: "Dette afsnit (…) pålægger 
medlemsstaterne at sørge for et system bestående af effektive sanktioner, der står i et rimeligt 
forhold, som virker afskrækkende, og som skal anvendes ved overtrædelser af de rettigheder, 
der gives i henhold til dette direktiv for at sikre den fulde virkning i praksis af direktivet 
(effektiv virkning). Medlemsstaterne pålægges også at underrette Kommissionen om de 
bestemmelser, der vedtages på dette område".
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Ændringsforslag 52
Artikel 19, overskrift (ny)

Bevisbyrde

Ændringsforslag 53
Artikel 20, overskrift (ny)

Anvendelse

Ændringsforslag 54
Artikel 21, overskrift (ny)

Ligestillingsorganer

Ændringsforslag 55
Artikel 22, overskrift (ny)

Arbejdsmarkedsdialog

Ændringsforslag 56
Artikel 22, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med nationale traditioner 
og national praksis passende foranstaltninger 
for at tilskynde til dialog mellem 
arbejdsmarkedets parter med henblik på at 
fremme ligebehandling, herunder gennem 
tilsyn med praksis på arbejdspladserne, 
kollektive overenskomster, regler for god 
opførsel, forskning eller udveksling af 
erfaringer og god praksis.

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med nationale traditioner 
og national praksis passende foranstaltninger 
for at tilskynde til dialog mellem 
arbejdsmarkedets parter med henblik på at 
fremme ligebehandling, herunder gennem 
tilsyn med praksis på arbejdspladserne, 
erhvervsuddannelse, adgang til 
beskæftigelse og forfremmelse samt tilsyn 
med de kollektive overenskomster, regler for 
god opførsel, forskning eller udveksling af 
erfaringer og god praksis.
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 10 (artikel 14).

Ændringsforslag 57
Artikel 22, stk. 3

3. Medlemsstaterne tilskynder i 
overensstemmelse med national lovgivning, 
kollektive aftaler eller praksis arbejdsgiverne 
til på organiseret og systematisk vis at 
fremme ligestilling mellem kvinder og 
mænd på arbejdspladsen.

3. Medlemsstaterne tilskynder i 
overensstemmelse med national lovgivning, 
kollektive aftaler eller praksis arbejdsgiverne 
til på organiseret og systematisk vis at 
fremme ligestilling mellem kvinder og 
mænd på erhvervsuddannelser, i 
forbindelse med adgang til beskæftigelse og 
forfremmelse samt arbejdsvilkår.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 10 (artikel 14).

Ændringsforslag 58
Artikel 23, overskrift (ny)

Dialog med ikke-statslige organisationer

Ændringsforslag 59
Artikel 24, overskrift (ny)

Overholdelse

Ændringsforslag 60
Artikel 24, litra b

b) at bestemmelser, der strider mod 
princippet om ligebehandling, i kontrakter
eller kollektive overenskomster, lønskalaer, 
lønaftaler, virksomheders personaleregler, 
virksomheders interne reglementer og 
vedtægter for selvstændige erhverv og fag 
samt for arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationer, individuelle 
arbejdskontrakter eller andre ordninger 
erklæres eller kan erklæres ugyldige eller 
ændres

b) at bestemmelser, der strider mod 
princippet om ligebehandling, i individuelle 
eller kollektive ansættelseskontrakter på 
fuld tid eller deltid eller kollektive 
overenskomster, lønskalaer, lønaftaler, 
virksomheders personaleregler, 
virksomheders interne reglementer og 
vedtægter for selvstændige erhverv og fag 
samt for arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationer, individuelle 
arbejdskontrakter eller andre ordninger 
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erklæres ugyldige eller ændres

Ændringsforslag 61
Artikel 24, litra c

c) at ordninger, der indeholder sådanne 
bestemmelser, ikke kan godkendes eller 
udvides ved administrative foranstaltninger.

c) at erhvervstilknyttede ordninger og 
sociale sikringsordninger, der indeholder 
sådanne bestemmelser, ikke kan godkendes 
eller udvides ved administrative 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 62
Artikel 25, overskrift (ny)

Viktimisering

Ændringsforslag 63
Artikel 26, overskrift (ny)

Sanktioner

Ændringsforslag 64
Artikel 27, overskrift (ny)

Forebyggelse af forskelsbehandling

Ændringsforslag 65
Artikel 27

Medlemsstaterne tilskynder i 
overensstemmelse med national lovgivning, 
kollektive aftaler eller praksis 
arbejdsgiverne og de ansvarlige for adgang 
til erhvervsuddannelse til at træffe 
foranstaltninger til forebyggelse af enhver 
form for forskelsbehandling på grund af 
køn, navnlig chikane og sexchikane på 
arbejdspladsen.

Medlemsstaterne garanterer, at der i 
overensstemmelse med national lovgivning, 
kollektive aftaler eller praksis træffes 
foranstaltninger til forebyggelse af enhver 
form for forskelsbehandling, navnlig 
chikane og sexchikane i forbindelse med 
erhvervsuddannelse, forfremmelse, adgang 
til beskæftigelse og på arbejdspladsen.
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Begrundelse

Medlemsstaterne skal ikke alene tilskynde men også garantere, at der træffes foranstaltninger 
til forebyggelse af enhver form for chikane, især sexchikane, fænomener, der ikke alene 
forekommer på arbejdspladsen men også i forbindelse med adgang til beskæftigelse og 
erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag 66
Artikel 27, stk. 1 a (nyt)

1a. Som led i de forpligtelser, der påhviler 
dem, tilskyndes arbejdsgiverne og de 
ansvarlige for adgang til 
erhvervsuddannelse til at træffe de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 
ovenfor.

Ændringsforslag 67
Artikel 28, overskrift (ny)

Minimumskrav

Ændringsforslag 68
Artikel 28

Gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv er under ingen omstændigheder 
tilstrækkelig grund til at berettige en 
nedsættelse af niveauet for 
arbejdstagerbeskyttelsen på det område, der 
er dækket af direktivet, uden at dette dog 
indskrænker medlemsstaternes ret til under 
hensyn til situationens udvikling at indføre 
love og administrative bestemmelser, som er 
forskellige fra dem, der gælder på 
tidspunktet for direktivets meddelelse, 
forudsat at direktivet overholdes.

1. Gennemførelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv er under ingen omstændigheder 
tilstrækkelig grund til at berettige en 
nedsættelse af niveauet for 
arbejdstagerbeskyttelsen på det område, der 
er dækket af direktivet, uden at dette dog 
indskrænker medlemsstaternes ret til under 
hensyn til situationens udvikling at indføre 
love og administrative bestemmelser, som er 
forskellige fra dem, der gælder på 
tidspunktet for direktivets meddelelse, 
forudsat at direktivet overholdes.

2. Medlemsstaterne kan indføre eller 
opretholde bestemmelser, der er mere 
gunstige for beskyttelsen af princippet om 
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ligebehandling end dem, der er fastsat i 
dette direktiv.

Begrundelse

Denne bestemmelse er en integrerende del af en videregående lovgivning, og den giver 
medlemsstaterne mulighed for at sikre en højere grad af beskyttelse på ligestillingsområdet.

Ændringsforslag 69
Artikel 29, overskrift (ny)

Integration af ligestillingsaspektet

Ændringsforslag 70
Artikel 30

Medlemsstaterne sørger for, at de 
foranstaltninger, der træffes i medfør af dette 
direktiv, samt de allerede gældende 
bestemmelser på området bringes til alle 
berørte personers kendskab på enhver egnet 
måde, f.eks. på arbejdsstedet.

Medlemsstaterne sørger for, at de 
foranstaltninger, der træffes i medfør af dette 
direktiv, samt de allerede gældende 
bestemmelser på området bringes til alle 
berørte personers kendskab på enhver egnet 
måde, f.eks. på arbejdsstedet og i 
forbindelse med erhvervsuddannelse, 
forfremmelse og adgang til beskæftigelse.

Ændringsforslag 71
Artikel 31, overskrift (ny)

Beretninger og rapporter

Ændringsforslag 72
Artikel 31, stk. 2

2. Uden at det berører stk. 1, meddeler 
medlemsstaterne hvert fjerde år 
Kommissionen teksten vedrørende alle 
foranstaltninger, som de vedtager i medfør 
af traktatens artikel 141, stk. 4, samt 
rapporter om disse foranstaltninger og deres 
gennemførelse. På grundlag af disse 
oplysninger vedtager og offentliggør 
Kommissionen hvert fjerde år en beretning, 
der indeholder en sammenlignende 

2. Uden at det berører stk. 1, meddeler 
medlemsstaterne hvert andet år 
Kommissionen teksten vedrørende alle 
foranstaltninger, som de vedtager i medfør 
af traktatens artikel 141, stk. 4, samt 
rapporter om disse foranstaltninger og deres 
gennemførelse. På grundlag af disse 
oplysninger vedtager og offentliggør 
Kommissionen hvert andet år en beretning, 
der indeholder en sammenlignende 
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vurdering af alle disse foranstaltninger under 
hensyntagen til erklæring 28 til Amsterdam-
traktaten.

vurdering af alle disse foranstaltninger under 
hensyntagen til erklæring 28 til Amsterdam-
traktaten.

Begrundelse

De foranstaltninger, medlemsstaterne træffer til gennemførelse af dette direktiv, skal anføres i 
de nationale beskæftigelsesplaner, der hvert år forelægges Kommissionen. Det vil gøre det 
muligt at samle alle nationale beskæftigelsesforanstaltninger, herunder foranstaltninger på 
ligestillingsområdet, i én samlet tekst.

Ændringsforslag 73
Artikel 32, overskrift (ny)

Evaluering

Ændringsforslag 74
Artikel 33, overskrift (ny)

Gennemførelse

Ændringsforslag 75
Artikel 34, overskrift (ny)

Ophævelse

Ændringsforslag 76
Artikel 35, overskrift (ny)

Ikrafttrædelse

Ændringsforslag 77
Artikel 36, overskrift (ny)

Modtagere
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