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Ændringsforslag 15
Gabriele Stauner

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Barselsorloven i henhold til dette 
direktiv er ikke i modsætning til 
medlemsstaternes ordninger for 
forældreorlov eller forældretid, og 
hensigten er på ingen måde at omgå disse 
ordninger. Barselsorlov og forældreorlov 
supplerer hinanden og kan netop i 
kombination bidrage til at forene arbejds-
og familieliv. Det er alene forældrene, der 
afgør, om de vil vende tilbage til arbejdet 
kort efter fødslen eller benytte 
medlemsstaternes muligheder for 
forældreorlov eller forældretid.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen skaber i sin begrundelse en kunstig modsætning mellem barselsorlov og 
forældreorlov. De to modeller supplerer hinanden og kan netop i kombination bidrage til at 
forene arbejds- og familieliv.

Ændringsforslag 16
Elizabeth Lynne

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 18 sammenhængende 

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 18 sammenhængende 
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uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks 
uger efter fødslen.

uger fordelt før og/eller efter fødslen.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at gennemførelsen af direktivet i alle medlemsstater er forenelig med 
målsætningen om at garantere sikkerhed og sundhed under arbejdet, bør Kommissionen 
kontrollere og overvåge, hvordan medlemsstaterne udnytter mulighederne for at afvige fra 
arbejdstidsdirektivet som en form for faktisk ikkeanvendelse af direktivet.

Ændringsforslag 17
Elizabeth Lynne

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den Internationale 
Arbejdsorganisation anbefaler, at 
barselsorloven som minimum skal vare 18 
uger med en ydelse svarende til 
arbejdstagerens seneste fulde månedsløn. I 
ILO's konvention om 
moderskabsbeskyttelse fra 2000 fastsættes 
en obligatorisk periode på seks uger efter 
fødslen.

(10) Den Internationale 
Arbejdsorganisation anbefaler, at 
barselsorloven som minimum skal vare 18 
uger med en ydelse svarende til 
arbejdstagerens seneste fulde månedsløn.

Or. en
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Ændringsforslag 18
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) En "ligeværdig" arbejdsplads i 
henhold til artikel 11, stk. 2, litra c, 
defineres som en arbejdsplads, der 
væsentligt omfatter samme funktioner 
som den forrige arbejdsplads med hensyn 
til såvel aflønning som opgaver.

Or. de

Ændringsforslag 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kvinder skal derfor beskyttes mod 
forskelsbehandling på grund af graviditet 
eller barselsorlov og bør sikres den 
fornødne retsbeskyttelse.

(13) Kvinder skal derfor beskyttes mod 
forskelsbehandling på grund af graviditet 
eller barselsorlov og bør sikres den 
fornødne retsbeskyttelse, så deres ret til 
menneskeværdige arbejdsvilkår og en 
bedre forenelighed mellem familie- og 
arbejdsliv respekteres.

Or. el

Ændringsforslag 20
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne sikrer inden for 
deres nationale lovgivnings rammer, at 
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det tab, som opstår for en arbejdstager 
som følge af overtrædelser af de i 
nærværende direktiv fastsatte pligter - alt 
efter medlemsstaternes regler - bliver 
udlignet eller erstattet effektivt, hvilket 
skal ske på en afskrækkende måde, som 
står mål med den lidte skade.

Or. de

Ændringsforslag 21
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Ofre for diskriminering på grund af 
køn bør være sikret en passende 
retsbeskyttelse. For at sikre en mere 
effektiv beskyttelse bør der også være 
mulighed for, at forbund, organisationer 
og andre juridiske personer uanset de 
nationale procesregler om repræsentation 
og forsvar ved retten i forbindelse med en 
relevant beslutning fra medlemsstaternes 
side kan indtræde i en retssag på vegne af 
eller til støtte for et offer.

Or. de

Ændringsforslag 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I artikel 1 indføjes følgende nr.:



AM\769559DA.doc 7/33 PE420.190v01-00

DA

1a. Dette direktiv har også til formål at 
forbedre arbejdsforholdene for 
arbejdstagere, som er gravide, og 
arbejdstagere, som lige har født, og som 
bliver på arbejdsmarkedet eller vender 
tilbage til det, og at opnå, at arbejds-, 
privat- og familieliv bedre kan forenes.

Or. en

Begrundelse

Det ekstra stk. har til formål at udvide direktivets gyldighedsområde og åbner mulighed for at 
inddrage spørgsmål som fleksibel arbejdstid, fædreorlov etc.

Ændringsforslag 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Artikel 2, litra c, affattes således:
"(a) gravid arbejdstager: enhver 
arbejdstager, inklusive husligt ansatte, 
som er gravid, og som underretter 
arbejdsgiveren om sin tilstand i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis“

Or. en

Begrundelse

Rammedirektivet om sundhed og sikkerhed udelukker husligt ansatte. De bør imidlertid 
udtrykkeligt være omfattet af beskyttelsen af gravide, barselskvinder og ammende.
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Ændringsforslag 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 b (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b. Artikel 2, litra b, affattes således:
"b) arbejdstager, som lige har født: 
enhver arbejdstager, inklusive husligt
ansatte, som lige har født som defineret 
efter national lovgivning og/eller praksis, 
og som underretter arbejdsgiveren om 
sin tilstand i overensstemmelse med 
denne lovgivning og/eller praksis"

Or. en

Begrundelse

Rammedirektivet om sundhed og sikkerhed udelukker husligt ansatte. De bør imidlertid 
udtrykkeligt være omfattet af beskyttelsen af gravide, barselskvinder og ammende.

Ændringsforslag 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 c (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c. Artikel 2, litra c, affattes således:
"c) ammende arbejdstager: enhver 
arbejdstager, inklusive husligt ansatte, 
som ammer som defineret i national 
lovgivning og/eller praksis, og som 
underretter arbejdsgiveren om sin 
tilstand i overensstemmelse med denne 



AM\769559DA.doc 9/33 PE420.190v01-00

DA

lovgivning og/eller praksis."

Or. en

Begrundelse

Rammedirektivet om sundhed og sikkerhed udelukker husligt ansatte. De bør imidlertid 
udtrykkeligt være omfattet af beskyttelsen af gravide, barselskvinder og ammende.

Ændringsforslag 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 d (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1d. I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende 
stk.:
"De i afsnit 1 nævnte retningslinjer 
evalueres regelmæssigt og mindst hvert 
femte år med henblik på revideringen fra 
2012."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at retningslinjerne er ajour med den seneste udvikling og den nyeste viden.

Ændringsforslag 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 e (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 4 – titel
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1e. Overskriften til artikel 4 formuleres 
således:
"Vurdering og underretning og 
rådgivning"

Or. en

Begrundelse

Reproduktive risici eksisterer for såvel mænd som kvinder og bør have en mere fremtrædende 
plads, da de er væsentlige sågar før undfangelsen.

Ændringsforslag 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 f (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 4 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1f. I artikel 4 tilføjes følgende stk.:
"-1. I forbindelse med risikovurderingen i 
henhold til direktiv 89/301/EØF 
inddrager arbejdsgiveren reproduktive 
risici for såvel mandlige som kvindelige 
arbejdstagere."

Or. en

Begrundelse

Reproduktive risici eksisterer for såvel mænd som kvinder og bør have en mere fremtrædende 
plads, da de er væsentlige sågar før undfangelsen.
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Ændringsforslag 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 g (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1g. I artikel 4, stk. 1, formuleres det 
indledende punktum således:
"1. For alle arbejdsopgaver, som kan 
indebære en specifik risiko for, at 
arbejdstagere udsættes for de agenser, 
arbejdsprocesser eller arbejdsforhold, 
som er opført på en ikkeudtømmende 
liste i bilag I, skal arbejdsgiveren eller 
de beskyttelses- og 
forebyggelsestjenester, som er 
omhandlet i artikel 7 i direktiv 
89/391/EOEF, vurdere arten, omfanget 
og varigheden af den belastning, 
arbejdstagere som defineret i artikel 2
og arbejdstagere, som kunne være i den i 
artikel 2 nævnte situationer, udsættes for 
i den pågældende virksomhed og/eller 
institution, således at man kan"

Or. en

Begrundelse

Reproduktive risici eksisterer for såvel mænd som kvinder og bør have en mere fremtrædende 
plads, da de er væsentlige sågar før undfangelsen.

Ændringsforslag 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 h (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 4 – stk. 1 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1h. I artikel 4, stk. 1, formuleres første 
led således:
"- foretage en bedømmelse af alle risici 
for sikkerheden og sundheden samt alle 
virkninger for de i artikel 2 definerede 
arbejdstagere under graviditet eller 
amning og for arbejdstagere, som kunne 
være i en af de i artikel 2 nævnte 
situationer"

Or. en

Begrundelse

Reproduktive risici eksisterer for såvel mænd som kvinder og bør have en mere fremtrædende 
plads, da de er væsentlige sågar før undfangelsen.

Ændringsforslag 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 i (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1i. Artikel 4, stk. 2, affattes således:
"2. Med forbehold af artikel 10 i 
direktiv 89/391/EØF skal arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 og 
arbejdstagere, der kan tænkes at befinde 
sig i en af de i artikel 2 beskrevne 
situationer, og/eller deres 
repræsentanter og de relevante 
arbejdsmarkedsparter underrettes om 
resultaterne af den i stk. 1 nævnte 
vurdering og om alle foranstaltninger 
vedrørende sikkerhed og sundhed under 
arbejdet i den pågældende virksomhed 
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og/eller institution."

Or. en

Begrundelse

Reproduktive risici eksisterer for såvel mænd som kvinder og bør have en mere fremtrædende 
plads, da de er væsentlige sågar før undfangelsen.

Ændringsforslag 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 j (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1j. Artikel 5, stk. 2, affattes således:
"2. Hvis en ændring af arbejdsforhold 
og/eller arbejdstid ikke er teknisk 
og/eller objektivt mulig [...], træffer 
arbejdsgiveren de nødvendige 
foranstaltninger til at overføre den 
pågældende arbejdstager til andre 
arbejdsopgaver."

Or. en

Begrundelse

Den aktuelle formulering af de enkelte afsnit giver arbejdsgiverne alt for gunstige muligheder 
for at argumentere for, at de ikke kan ændre arbejdspladsen eller tilbyde en alternativ 
arbejdsplads. Når denne meget åbne formulering slettes, har arbejdsgiverne fortsat 
tilstrækkeligt spillerum til at argumentere for, at sådanne alternativer ikke er teknisk eller 
sagligt mulige.
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Ændringsforslag 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 k (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1k. Artikel 5, stk. 3, affattes således:
"3. Hvis overførslen til andre 
arbejdsopgaver ikke er teknisk og/eller 
objektivt mulig [...], fritages den 
pågældende arbejdstager i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis for at 
arbejde, så længe dette er nødvendigt for 
at beskytte hendes sikkerhed eller 
sundhed."

Or. en

Begrundelse

Den aktuelle formulering af de enkelte afsnit giver arbejdsgiverne alt for gunstige muligheder 
for at argumentere for, at de ikke kan ændre arbejdspladsen eller tilbyde en alternativ 
arbejdsplads. Når denne meget åbne formulering slettes, har arbejdsgiverne fortsat 
tilstrækkeligt spillerum til at argumentere for, at sådanne alternativer ikke er teknisk eller 
sagligt mulige.

Ændringsforslag 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 l (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1l. Artikel 7, stk. 2, litra b, affattes 
således:
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"b) fritagelse for arbejde eller 
forlængelse af barselsorloven, når 
overgang til dagarbejde ikke er teknisk 
og/eller objektivt muligt [...]."

Or. en

Ændringsforslag 35
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den gældende bestemmelse om 14 uger bør bevares, da den giver medlemsstaterne 
tilstrækkeligt spillerum til også at indføre andre modeller ud over barselsorloven og 
kombinere dem med hinanden, navnlig forældretid, som også inddrager fædrene. 
Medlemsstaterne har allerede udviklet sådanne modeller. Tyskland har indført et system med 
forældretid, som omfatter op til tre år i umiddelbar tilknytning til barselsorloven, hvoraf 14 
måneder er sikret med betaling af forældrepenge.

Ændringsforslag 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 14 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

Or. de

Ændringsforslag 37
Jamila Madeira

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger med 
mulighed for efter eget ønske at tage op til 
to uger før fødslen.

Or. pt

Begrundelse

Det drejer sig om at beskytte arbejdstagerne mod et eventuelt pres fra arbejdsgivernes side, 
så de kan gøre brug af den ikkeobligatoriske barselsorlov før fødslen. 

Ændringsforslag 38
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2



AM\769559DA.doc 17/33 PE420.190v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit 
kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske 
del af barselsorloven placeres, før eller 
efter fødslen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den hidtidige bestemmelse i stk. 2 bør fortsat gælde. Der skal tages hensyn til praksis i 
medlemsstaterne. Der skal også tages hensyn til, at virksomhederne har brug for 
planlægningssikkerhed, hvad angår placeringen af barselsorloven. 

Ændringsforslag 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit 
kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske 
del af barselsorloven placeres, før eller 
efter fødslen.

2. Efter aftale med arbejdsgiveren kan 
den vordende/nybagte mor placere denne 
periode frit omkring fødselsterminen.

Or. de
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Ændringsforslag 40
Gabriele Stauner

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit 
kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske 
del af barselsorloven placeres, før eller 
efter fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne kan udvide den i 
henhold til dette direktiv obligatoriske del 
af barselsorloven til maksimalt otte uger 
efter fødslen og/eller maksimalt seks uger 
før fødslen, hvis arbejdstagerne får 
mulighed for at afgive en erklæring, som 
til enhver tid kan tilbagekaldes, om at de 
udtrykkeligt erklærer sig villige til at 
arbejde i denne udvidede periode.

Or. de

Begrundelse

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt.

Ændringsforslag 41
Elizabeth Lynne

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

Or. en

Ændringsforslag 42
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Arbejdstageren skal oplyse perioden 
for barselsorloven mindst to måneder før 
den valgte påbegyndelse.

Or. de

Begrundelse

Med indførelsen af pligt til at oplyse perioden for barselsorloven får virksomhederne 
planlægningssikkerhed. I modsat fald ville organisationen af driften navnlig i små og 
mellemstore virksomheder stå over for store vanskeligheder.
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Ændringsforslag 43
Jamila Madeira

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen,
handicappede børn, handicappede mødre
og flerfødsler. Varigheden af den 
supplerende orlov skal stå i forhold til 
moderens og barnets/børnenes særlige 
behov, således at der kan tages hensyn 
hertil.

Or. pt

Begrundelse

I lyset af de ekstra udfordringer, som handicappede mødre står over for i samfundet, har 
mange handicappede mødre behov for en forlænget barselsorlov for at vænne sig til den nye 
situation og få familielivet til at fungere normalt. 

Ændringsforslag 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at sygeorlov i 
tilfælde, hvor der opstår sygdom eller 
komplikationer som følge af graviditeten 
fire uger eller mere før fødslen, ikke har 

5. Sygdomsbetinget fravær i forbindelse 
med graviditeten før og efter fødslen 
modregnes i 14-ugers-perioden.
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konsekvenser for barselsorlovens længde.

Or. de

Ændringsforslag 45
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at sygeorlov i 
tilfælde, hvor der opstår sygdom eller
komplikationer som følge af graviditeten 
fire uger eller mere før fødslen, ikke har 
konsekvenser for barselsorlovens længde.

5. Medlemsstaterne sikrer, at sygeorlov i 
tilfælde, hvor der opstår sygdom, 
komplikationer eller en anerkendt 
fødselsdepression som følge af 
graviditeten fire uger eller mere før eller 
efter fødslen, ikke har konsekvenser for 
barselsorlovens længde.

Or. it

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslaget er også at inddrage fødselsdepressionens specifikke 
sygdomsbillede i garantierne i tilfælde af sygdom. 10-15 % af kvinderne er berørt af 
fødselsdepressioner, som har væsentlige konsekvenser for arbejds- og familielivet.

Ændringsforslag 46
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
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fødselsdepression bliver anerkendt som en 
sygdom, som medfører uarbejdsdygtighed, 
og støtter oplysningskampagner for at 
fremme passende information om 
fødselsdepressioner og modvirke 
fordomme og risiko for stigmatisering, 
som stadig er forbundet med denne 
sygdom.

Or. it

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslaget er også at inddrage fødselsdepressionens specifikke 
sygdomsbillede i garantierne i tilfælde af sygdom. 10-15 % af kvinderne er berørt af 
fødselsdepressioner, som har væsentlige konsekvenser for arbejds- og familielivet.

Ændringsforslag 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10
Forbud mod afskedigelse

udgår

For at sikre, at arbejdstagere som 
defineret i artikel 2 kan udøve den ret til 
beskyttelse af sikkerhed og sundhed, som 
er anerkendt i nærværende artikel, 
fastsættes følgende:
1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som 
defineret i artikel 2 i perioden fra 
graviditetens indtræden til udløbet af den 
i artikel 8, stk. 1, fastsatte barselsorlov, 
undtagen i særlige tilfælde, som ikke har 
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forbindelse med deres tilstand, hvor 
afskedigelse er tilladt efter national 
lovgivning og/eller praksis, eventuelt med 
den kompetente myndigheds samtykke.
2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren 
skriftligt give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen,
hvis arbejdstageren anmoder herom.
3) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at beskytte 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 
mod følgerne af en afskedigelse, som ville 
være ulovlig efter nr. 1 og 2.
4) Enhver form for dårligere behandling 
af en kvinde i forbindelse med graviditet 
eller barselsorlov som omhandlet i artikel 
8 udgør forskelsbehandling som defineret 
i direktiv 2002/73/EF, som omarbejdet ved 
direktiv 2006/54/EF.

Or. de

Begrundelse

Direktivets artikel 10 bør ikke ændres. De eksisterende regler om sikkerhed i ansættelsen i 
henhold til det nuværende direktiv 92/85/EØF bevares.

Ændringsforslag 48
Gabriele Stauner

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt 
efter national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til mindst fire måneder efter 
fødslen, undtagen i særlige tilfælde, som 
ikke har forbindelse med deres tilstand, 
hvor afskedigelse er tilladt efter national 
lovgivning og/eller praksis, eventuelt med 
den kompetente myndigheds samtykke.

Or. de

Begrundelse

Et opsigelsesforbud i fire måneder efter fødslen er at foretrække, da mødre har særligt behov 
for beskyttelse netop efter barselsorlovens ophør i de første uger "tilbage på jobbet". I denne 
tid skal de have bragt de første praktiske konflikter mellem arbejds- og familielivet på plads. 
Vi opfordrer derfor til, at ophøret af opsigelsesforbudet ikke obligatorisk skal være knyttet til 
barselsorlovens ophør. 

Ændringsforslag 49
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden 12 måneder efter udløbet af den 
i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, skal 
arbejdsgiveren skriftligt give en berettiget 
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berettiget begrundelse af afskedigelsen, 
hvis arbejdstageren anmoder herom.

begrundelse af afskedigelsen.

Or. de

Ændringsforslag 50
Jamila Madeira

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen, 
hvis arbejdstageren anmoder herom.

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden 12 måneder efter udløbet af den 
i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, skal 
arbejdsgiveren skriftligt give en berettiget 
begrundelse af afskedigelsen.

Or. pt

Begrundelse

Arbejdsgiveren skal i denne periode altid skriftligt anføre dokumenterede opsigelsesgrunde, 
uanset om arbejdstageren specifikt forlanger det.

Ændringsforslag 51
Rovana Plumb

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra b
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skal arbejdstagere som defineret i artikel 
2 sikres ret til at vende tilbage til det 
samme eller et tilsvarende arbejde med 
betingelser og vilkår, som ikke er mindre 
gunstige, og til at nyde godt af enhver 
forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville 
have været berettiget til under deres fravær.

c) skal arbejdstagere som defineret i artikel 
2 sikres ret til at vende tilbage til det 
samme eller et tilsvarende arbejde med 
betingelser og vilkår, som ikke er mindre 
gunstige, og til at nyde godt af enhver 
forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville 
have været berettiget til under deres 
fravær; i undtagelsestilfælde, f.eks. i 
forbindelse med omstrukturering eller 
grundlæggende ændringer i 
produktionsprocessen, skal 
arbejdstageren altid have mulighed for en 
samtale med arbejdsgiveren om 
konsekvenserne af disse ændringer for 
hendes arbejdssituation og dermed også 
for hendes personlige situation.

Or. ro

Ændringsforslag 52
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra b
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) arbejdstagere som defineret i artikel 2 
skal gennem kursus- og 
efteruddannelsestiltag bevare deres 
mulighed for erhvervsmæssig 
efteruddannelse.

Or. de

Begrundelse

Arbejdstagerne skal støttes, men der bør ikke indføres krav på ekstra tiltag, da mange 
medlemsstater ikke har et generelt krav herom, som derfor heller ikke bør indføres for 
arbejdstagerne som defineret i stk. 2.
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Ændringsforslag 53
Gabriele Stauner

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra b
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Medlemsstaterne skal sikre, at 
barselsorlovsperioden medregnes i 
beskæftigelsesperioden med henblik på 
pensionsberegningen, og at 
arbejdstagerne ikke stilles ringere med 
hensyn til pension ved at benytte 
barselsorloven.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at arbejdstageren ikke stilles ringere med hensyn til 
pensionsrettigheder ved at benytte barselsorloven. Medlemsstaterne skal forhindre dette og 
udligne eventuelle mangler i pensionsrettighederne. 

Ændringsforslag 54
Rovana Plumb

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra b
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en ret for arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 til kontinuerlig uddannelse og 
efteruddannelse for at bevare deres 
erhvervsmæssige udviklingspotentiale.

Or. ro
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Ændringsforslag 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra c
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere
end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagerne ville få under 
sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft bør ikke udgøre
mindre end 90 % af den ydelse, som de i 
artikel 2 definerede arbejdstagerne ville få 
under sygeorlov. Medlemsstaterne kan 
fastlægge den periode, der lægges til grund 
for beregningen af gennemsnitslønnen.

Or. de

Begrundelse

Loftet bør sænkes for at give medlemsstaterne større fleksibilitet i tilpasningen til den 
nationale lovgivning.

Ændringsforslag 56
Kathy Sinnott

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra d a
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Der tilføjes følgende stk.:
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"(5a) Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdsgiverne sørger for tilstrækkelige 
pauser og egnede omgivelser for 
arbejdstagere, som er vendt tilbage efter 
barselsorloven og fortsat ønsker at 
amme."

Or. en

Begrundelse

Ifølge WHO's henstilling A55/15 bør spædbørn udelukkende ammes i de første seks måneder 
for at opnå optimal vækst og den bedste udvikling og sundhed. Derefter bør spædbørn for at 
tilfredsstille deres voksende ernæringsbehov have passende og sikre tilskud, mens amningen 
fortsættes frem til toårsalderen eller længere. Denne artikel er tilføjet for at sikre, at kvinder 
også kan amme deres børn ud over barselsorlovens seks måneder.

Ændringsforslag 57
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
retssystem de nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at, når personer, der betragter 
sig som krænket, fordi vedkommendes 
rettigheder ifølge dette direktiv 
tilsidesættes, over for en domstol eller en 
anden kompetent myndighed påviser 
faktiske omstændigheder, som giver 
anledning til at formode, at der disse 
rettigheder faktisk er blevet tilsidesat, 
påhviler det indklagede at bevise, at 
direktivet ikke er blevet overtrådt.

udgår

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne indfører regler for 
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bevisførelse, der er gunstigere for 
klageren.
3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
straffesager.
4. Medlemsstaterne behøver ikke at 
anvende stk. 1 på sager, hvor en domstol 
eller en anden kompetent instans 
undersøger sagens faktiske 
omstændigheder.
5. Stk. 1 til 4, finder endvidere anvendelse 
på sager, som indledes i henhold til artikel 
12.

Or. de

Begrundelse

Diskriminering på grund af graviditet opfylder allerede kriterierne for diskriminering på 
grund af køn. Dermed gælder også den omvendte bevisbyrde, som allerede i dag findes i 
direktiv 2006/54/EØF.

Ændringsforslag 58
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Medlemsstaterne sikrer, at forbund, 
organisationer eller andre juridiske 
personer, som i henhold til de nationale 
kriterier har en retmæssig interesse i at 
sørge for, at dette direktivs bestemmelser 
overholdes, kan deltage enten på vegne af 
den pågældende person eller til støtte for 
denne og med dennes samtykke i rets-
eller administrative sager til håndhævelse 
af kravene i henhold til dette direktiv.
(Hvis dette ændringsforslag vedtages, 
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tilpasses stk. 5 og lyder da: "Stk. 1-4a 
gælder også for sager i henhold til artikel 
12.")

Or. de

Ændringsforslag 59
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne kan 
indebære, at der ydes ofret 
skadeserstatning, som der ikke må 
fastsættes en øvre grænse for, og de skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have en 
afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf.

Or. de

Ændringsforslag 60
Rovana Plumb

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at de eller de 
organer der er udpeget i artikel 20 i 
direktiv 2002/73/EF, som omarbejdet ved 

Medlemsstaterne skal sikre, at de eller de 
organer der er udpeget i artikel 20 i 
direktiv 2002/73/EF, som omarbejdet ved 
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direktiv 2006/54/EF, til fremme, 
evaluering og overvågning af, samt til 
støtte for ligebehandling af kvinder og 
mænd uden forskelsbehandling på grund af 
køn, også er kompetent i sager, der falder 
inden for anvendelsesområdet for dette 
direktiv, når disse sager hovedsagelig 
vedrører ligebehandling og ikke 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

direktiv 2006/54/EF, til fremme, 
evaluering og overvågning af, samt til 
støtte for ligebehandling af kvinder og 
mænd uden forskelsbehandling på grund af 
køn, også er kompetent i sager, der falder 
inden for anvendelsesområdet for dette 
direktiv, når disse sager hovedsagelig 
vedrører ligebehandling og ikke kun 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

Or. ro

Ændringsforslag 61
Rovana Plumb

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Medlemsstaterne kan vedtage 
forebyggende foranstaltninger med 
henblik på beskyttelse og sikkerhed under 
arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, 
eller som lige har født;

Or. ro

Begrundelse

Stress på arbejdspladsen kan påvirke gravides psyke og dermed fostret respektive det nyfødte 
barn.
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Ændringsforslag 62
Jamila Madeira

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det anbefales, at bestemmelserne i 
medfør af dette direktiv indarbejdes i 
overenskomsterne og i individuelle 
ansættelseskontrakter i medlemsstaterne.

Or. pt

Begrundelse

Ofte gør arbejdstagerne ikke brug af deres rettigheder som følge af manglende kendskab til 
den lovgivning, der beskytter dem. Med en sådan henvisning i kontrakten bliver det mere 
synligt, hvilke retsforskrifter der gælder for denne situation. 
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