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Amendement 15
Gabriele Stauner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het in deze richtlijn bedoelde 
moederschapsverlof staat niet lijnrecht 
tegenover de ouderschapsverlofregelingen 
in de lidstaten en is geenszins bedoeld om 
dergelijke modellen te omzeilen. 
Moederschaps- en ouderschapsverlof 
vullen elkaar aan en kunnen er juist 
samen voor zorgen dat beroep en 
gezinsleven beter kunnen worden 
gecombineerd. De beslissing om kort na 
de bevalling weer te gaan werken of 
gebruik te maken van door de lidstaat 
geboden voorzieningen, zoals 
ouderschapsverlof, ligt uitsluitend bij de 
betrokken ouders.

Or. de

Motivering

De Commissie creëert in haar toelichting een kunstmatige tegenstelling tussen moederschaps-
en ouderschapsverlof. Deze twee modellen staan naast elkaar en kunnen er juist samen voor 
zorgen dat beroep en gezinsleven beter kunnen worden gecombineerd.
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Amendement 16
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
noodzakelijk is hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken,  en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen.

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie is het 
noodzakelijk hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken.

Or. en

Motivering

Om te bereiken dat de uitvoering van de richtlijn door alle lidstaten aansluit bij de 
nagestreefde waarborging van de gezondheid en veiligheid van de werknemers, dient de 
Commissie na te gaan hoe de lidstaten de mogelijkheden om af te wijken van de 
arbeidstijdenrichtlijn gebruiken als middel om de richtlijn de facto niet toe te passen. 

Amendement 17
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Internationale Arbeidsorganisatie 
beveelt een minimumduur van 18 weken 
van het zwangerschapverlof aan, waarbij 
het eerdere loon van de vrouw volledig 
wordt doorbetaald. In het ILO-Verdrag 
betreffende de bescherming van het 
moederschap van 2000, is een periode van 
zes weken verplicht verlof na de bevalling 
vastgelegd.

(10) De Internationale Arbeidsorganisatie 
beveelt een minimumduur van 18 weken 
van het zwangerschapverlof aan, waarbij 
het eerdere loon van de vrouw volledig 
wordt doorbetaald. 



AM\769559NL.doc 5/33 PE420.190v01-00

NL

Or. en

Amendement 18
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Een „gelijkwaardige functie“, als 
bedoeld in artikel 11, punt 2, letter c), 
wordt gedefinieerd als een baan die in 
wezen dezelfde functies omvat als de 
vorige baan, zowel qua salaris als qua 
taakomschrijving.

Or. de

Amendement 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vrouwen moeten daarom worden 
beschermd tegen discriminatie op grond 
van zwangerschap of zwangerschapsverlof 
en dienen over adequate mogelijkheden 
voor rechtsbescherming te beschikken.

(13) Vrouwen moeten daarom worden 
beschermd tegen discriminatie op grond 
van zwangerschap of zwangerschapsverlof 
en dienen over adequate mogelijkheden 
voor rechtsbescherming te beschikken om 
te waarborgen dat hun recht op 
menswaardige arbeidsomstandigheden en 
een betere balans tussen gezins- en 
beroepsleven wordt geëerbiedigd.

Or. el
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Amendement 20
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten nemen in het kader 
van hun nationale rechtsorde de nodige 
maatregelen om te zorgen voor reële en 
effectieve compensatie of reparatie - naar 
gelang de wettelijke voorschriften van de 
lidstaten - van de schade geleden door een 
persoon als gevolg van schending van de 
in deze richtlijn bedoelde verplichtingen, 
op een wijze die afschrikkend is en 
evenredig aan de geleden schade; 

Or. de

Amendement 21
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Personen die op grond van 
geslacht zijn gediscrimineerd, dienen over 
adequate mogelijkheden voor 
rechtsbescherming te beschikken. 
Teneinde een effectievere bescherming te 
verschaffen, dienen voorts verenigingen, 
organisaties en andere rechtspersonen de 
mogelijkheid te krijgen om zich, in geval 
van een daartoe strekkend besluit van de 
lidstaten, namens of ter ondersteuning 
van een slachtoffer partij te stellen in een 
procedure, onverminderd de nationale 
procedurele voorschriften betreffende de 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte.

Or. de
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Amendement 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 1 wordt het volgende punt 1 
bis ingevoegd:
1 bis. Deze richtlijn heeft ook tot doel de 
werkgerelateerde omstandigheden voor 
zwangere en onlangs bevallen 
werkneemsters die op de arbeidsmarkt 
blijven of daarop terugkeren, te 
verbeteren en te bewerkstelligen dat werk, 
privéleven en gezin beter kunnen worden 
gecombineerd.

Or. en

Motivering

Deze alinea wordt toegevoegd om het toepassingsgebied van  de richtlijn uit te breiden, zodat 
ook onderwerpen als flexibele arbeidsregelingen, vaderschapsverlof enz. erin kunnen worden 
opgenomen.

Amendement 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Artikel 2, letter a), wordt vervangen 
door:
“a) zwangere werkneemster of 
werkneemster tijdens de zwangerschap: 
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elke zwangere werkneemster, met 
inbegrip van huispersoneel, die de 
werkgever in kennis stelt van haar 
toestand, overeenkomstig de nationale 
wetten en/of praktijken;”

Or. en

Motivering

In de kaderrichtlijn inzake veiligheid en gezondheid wordt huispersoneel van de 
werkingssfeer uitgesloten. De bepalingen over bescherming van het moederschap moeten 
echter uitdrukkelijk op deze personen van toepassing zijn. 

Amendement 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Artikel 2, letter b), wordt vervangen 
door:
„b) werkneemster na de bevalling: elke 
werkneemster, met inbegrip van 
huispersoneel, die is bevallen in de zin 
van de nationale wetten en/of 
praktijken, en die de werkgever in 
kennis stelt van haar toestand, 
overeenkomstig deze wetten en/of 
praktijken;”

Or. en

Motivering

In de kaderrichtlijn inzake veiligheid en gezondheid wordt huispersoneel van de 
werkingssfeer uitgesloten. De bepalingen over bescherming van het moederschap moeten 
echter uitdrukkelijk op deze personen van toepassing zijn. 
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Amendement 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quater. Artikel 2, letter c), wordt 
vervangen door:
„c) werkneemster tijdens de lactatie: 
elke werkneemster, met inbegrip van 
huispersoneel, tijdens de lactatie in de 
zin van de nationale wetten en/of 
praktijken die de werkgever in kennis 
stelt van haar toestand, overeenkomstig 
deze wetten en/of praktijken.” 

Or. en

Motivering

In de kaderrichtlijn inzake veiligheid en gezondheid wordt huispersoneel van de 
werkingssfeer uitgesloten. De bepalingen over bescherming van het moederschap moeten 
echter uitdrukkelijk op deze personen van toepassing zijn. 

Amendement 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 3 – lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quinquies. In artikel 3, lid 1, wordt de 
volgende alinea ingevoegd:
„De in de eerste alinea bedoelde 
richtsnoeren worden met het oog op 
herziening vanaf 2012 ten minste om de 
vijf jaar regelmatig geëvalueerd.”
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Or. en

Motivering

Het is van belang dat de richtsnoeren in het licht van recente ontwikkelingen en de nieuwste 
inzichten worden geactualiseerd. 

Amendement 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 sexies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 sexies. De titel van artikel 4 komt als 
volgt te luiden:
„Evaluatie, informatie en consultatie“

Or. en

Motivering

Reproductieve risico’s bestaan zowel voor mannen als vrouwen en moeten in bredere zin in 
aanmerking worden genomen, omdat zij zelfs vóór de conceptie van belang zijn.

Amendement 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 septies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 septies. In artikel 4 wordt het volgende 
lid -1 ingevoegd:
"-1. In de risico-evaluatie die uit hoofde 
van Richtlijn 89/391/EEG wordt 
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uitgevoerd, neemt de werkgever ook de 
reproductieve risico’s voor mannelijke en 
vrouwelijke werknemers op.”

Or. en

Motivering

Reproductieve risico’s bestaan zowel voor mannen als vrouwen en moeten in bredere zin in 
aanmerking worden genomen, omdat zij zelfs vóór de conceptie van belang zijn.

Amendement 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 octies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 octies. In artikel 4, lid 1, komt de 
inleidende formule als volgt te luiden:
"1. Voor alle werkzaamheden waarbij 
zich een specifiek risico kan voordoen 
van blootstelling aan de agentia, 
procédés of arbeidsomstandigheden 
waarvan een niet-limitatieve lijst in 
bijlage I is opgenomen, moeten de aard, 
de mate en de duur van de blootstelling 
in de betrokken onderneming en/of 
inrichting van de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 en de werkneemsters die 
zich in een van de in artikel 2 bedoelde 
toestanden zouden kunnen bevinden, 
rechtstreeks door de werkgever of door 
bemiddeling van de in artikel 7 van 
Richtlijn 89/391/EEG bedoelde 
beschermings- en preventiediensten 
worden geëvalueerd, ten einde:” 

Or. en
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Motivering

Reproductieve risico’s bestaan zowel voor mannen als vrouwen en moeten in bredere zin in 
aanmerking worden genomen, omdat zij zelfs vóór de conceptie van belang zijn.

Amendement 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 nonies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 nonies. In artikel 4, lid 1, komt het 
eerste streepje als volgt te luiden:
„- ieder risico voor de veiligheid of de 
gezondheid, alsmede iedere terugslag op 
de zwangerschap of de lactatie van de 
werkneemster in de zin van artikel 2 en 
de werkneemster die zich in een van de in 
artikel 2 bedoelde toestanden zou kunnen 
bevinden, te kunnen beoordelen;” 

Or. en

Motivering

Reproductieve risico’s bestaan zowel voor mannen als vrouwen en moeten in bredere zin in 
aanmerking worden genomen, omdat zij zelfs vóór de conceptie van belang zijn.

Amendement 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 decies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 decies. Artikel 4, lid 2, wordt vervangen 
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door:
"2. Onverminderd artikel 10 van 
Richtlijn 89/391/EEG worden in de 
betrokken onderneming en/of inrichting 
de werkneemster in de zin van artikel 2 
en de werkneemsters die zich in een van 
de in artikel 2 bedoelde toestanden 
zouden kunnen bevinden en/of hun 
vertegenwoordigers en de relevante 
sociale partners geïnformeerd over de 
resultaten van de in lid 1 bedoelde 
evaluatie en over alle maatregelen op het 
gebied van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk.”

Or. en

Motivering

Reproductieve risico’s bestaan zowel voor mannen als vrouwen en moeten in bredere zin in 
aanmerking worden genomen, omdat zij zelfs vóór de conceptie van belang zijn.

Amendement 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 undecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 undecies. Artikel 5, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. Indien aanpassing van de 
arbeidsomstandigheden en/of werktijden 
technisch en/of objectief niet mogelijk is 
[...], neemt de werkgever de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
betrokken werkneemster een andere 
arbeidsplaats krijgt.”

Or. en
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Motivering

De bestaande formulering van de verschillende alinea’s maakt het voor de werkgevers veel te 
gemakkelijk om het argument te gebruiken dat zij de arbeidsplaats niet kunnen aanpassen en 
ook geen alternatieve arbeidsplaats kunnen aanbieden. Ook als deze zeer open tekst wordt 
geschrapt, behoudt de werkgever voldoende ruimte om met het argument te komen dat 
dergelijke alternatieven technisch of objectief niet haalbaar zijn. 

Amendement 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 duodecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 duodecies. Artikel 5, lid 3, wordt 
vervangen door:
"3. Indien overplaatsing technisch en/of 
objectief niet mogelijk is [...], wordt de 
betrokken werkneemster gedurende de 
gehele voor de bescherming van haar 
veiligheid of gezondheid noodzakelijke 
periode, overeenkomstig de nationale 
wetten en/of praktijken, vrijgesteld van 
arbeid.”

Or. en

Motivering

De bestaande formulering van de verschillende alinea’s maakt het voor de werkgevers veel te 
gemakkelijk om het argument te gebruiken dat zij de arbeidsplaats niet kunnen aanpassen en 
ook geen alternatieve arbeidsplaats kunnen aanbieden. Ook als deze zeer open tekst wordt 
geschrapt, behoudt de werkgever voldoende ruimte om met het argument te komen dat 
dergelijke alternatieven technisch of objectief niet haalbaar zijn. 
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Amendement 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 terdecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 terdecies. Artikel 7, lid 2, letter b), 
wordt vervangen door:
„b) van vrijstelling van arbeid of 
verlenging van het zwangerschapsverlof 
wanneer overplaatsing naar werk 
overdag technisch en/of objectief niet 
mogelijk is [...].”

Or. en

Amendement 35
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken. 

Schrappen.

Or. de

Motivering

De nu geldende periode van 14 weken moet blijven bestaan, want daarmee beschikken de 
lidstaten over de nodige ruimte om naast het moederschapsverlof ook andere modellen te 
ontwikkelen en onderling te combineren, zoals het ouderschapsverlof waarvan ook vaders 
gebruik kunnen maken. De lidstaten hebben zulke modellen ook al ontwikkeld. Duitsland heeft 
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een regeling voor ouderschapsverlof ingevoerd dat onmiddellijk na het moederschapsverlof 
begint en maximaal drie jaar duurt, waarbij 14 maanden lang een ouderschapsuitkering 
wordt betaald.

Amendement 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 14
aaneengesloten weken. 

Or. de

Amendement 37
Jamila Madeira

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken. 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op een
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken, waarbij zij het 
verlof desgewenst maximaal twee weken 
voor de bevalling kunnen laten ingaan.

Or. pt
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Motivering

De werkneemster moet worden beschermd tegen eventuele druk van de kant van de werkgever 
om het niet verplichte gedeelte van het moederschapsverlof vóór de bevalling op te nemen. 

Amendement 38
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van 
ten minste zes weken omvatten. De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de werkneemsters 
in de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór 
of na de bevalling mogen kiezen wanneer 
zij het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Het oude lid 2 moet van toepassing blijven. Er moet rekening worden gehouden met de 
praktijken in de lidstaten. Ook moet in aanmerking worden genomen dat bedrijven voor hun 
planning behoefte hebben aan zekerheid over de periodes van het moederschapsverlof. 

Amendement 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van 
ten minste zes weken omvatten. De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de werkneemsters 
in de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór 
of na de bevalling mogen kiezen wanneer 
zij het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. In overleg met de werkgever kan de 
aanstaande c.q. onlangs bevallen moeder 
deze periode vrij om de geboortedatum 
heen plannen.

Or. de

Amendement 40
Gabriele Stauner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de werkneemsters in de zin 
van artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
kunnen het uit hoofde van deze richtlijn 
verplichte deel van het 
moederschapsverlof verlengen tot 
maximaal acht weken na de bevalling 
en/of maximaal zes weken voor de 
bevalling, als de werkneemsters de 
mogelijkheid wordt geboden om door 
middel van een verklaring die te allen 
tijde kan worden herroepen, uitdrukkelijk 
aan te geven dat zij bereid zijn binnen 
deze verlengde periode hun 
beroepswerkzaamheden uit te voeren.

Or. de
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Motivering

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.

Amendement 41
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van 
ten minste zes weken omvatten. De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de werkneemsters in 
de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór of 
na de bevalling mogen kiezen wanneer zij 
het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkneemsters in de zin van artikel 2 vrij 
de periode, vóór of na de bevalling mogen 
kiezen wanneer zij het niet-verplichte deel 
van het verlof opnemen. 

Or. en

Amendement 42
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De werkneemster moet ten minste 
twee maanden voor het gekozen begin van 
het moederschapsverlof kennis geven van 
de periode waarin dit verlof valt. 

Or. de

Motivering

De invoering van een kennisgevingsplicht inzake de periode van het moederschapsverlof geeft 
de bedrijven zekerheid voor hun planning. Anders zouden er grote problemen ontstaan voor 
de organisatie binnen de onderneming, met name in het midden- en kleinbedrijf.

Amendement 43
Jamila Madeira

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen. 

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap, gehandicapte 
moeders en geboorte van een meerling. De 
duur van het aanvullend verlof moet in 
verhouding staan tot en tegemoetkomen 
aan de bijzondere behoeften van de moeder 
en het kind/de kinderen. 

Or. pt

Motivering

Gezien de extra uitdagingen waarmee gehandicapte moeders in de samenleving te maken 
hebben, hebben veel moeders met een handicap een aanvullend moederschapsverlof nodig om 
aan de nieuwe situatie te wennen en het gezinsleven in goede banen te leiden. 
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Amendement 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap 
dat vier weken of meer vóór de bevalling 
wordt opgenomen, geen invloed heeft op 
de duur van het zwangerschapsverlof.

5. Afwezigheid voor en na de bevalling 
wegens ziekte in verband met de 
zwangerschap moet in mindering worden 
gebracht op de periode van 14 weken.

Or. de

Amendement 45
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap dat
vier weken of meer vóór de bevalling 
wordt opgenomen, geen invloed heeft op 
de duur van het zwangerschapsverlof.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof dat wegens ziekte,
complicaties die samenhangen met de 
zwangerschap, of een erkende postnatale 
depressie vier weken of meer vóór of na de 
bevalling wordt opgenomen, geen invloed 
heeft op de duur van het 
zwangerschapsverlof.

Or. it

Motivering

Het amendement heeft ten doel de waarborgen in geval van ziekte ook te laten gelden voor het 
specifieke ziektebeeld van de postnatale depressie, waaronder 10% tot 15% van de vrouwen 
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lijdt en die aanzienlijke gevolgen heeft voor het beroeps- en gezinsleven.

Amendement 46
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor de erkenning van de 
postnatale depressie als ziekte die 
arbeidsongeschikt maakt, en 
ondersteunen bewustmakingscampagnes 
ter bevordering van goede voorlichting 
over de postnatale depressie en tegen de 
vooroordelen en het gevaar van 
stigmatisering die nog steeds aan deze 
ziekte kleven.

Or. it

Motivering

Het amendement heeft ten doel de lidstaten aan te zetten tot erkenning van het ziektebeeld van 
de postnatale depressie, waaronder 10% tot 15% van de vrouwen lijdt en die aanzienlijke 
gevolgen heeft voor het beroeps- en gezinsleven.

Amendement 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen.
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Ontslagverbod
Om werkneemsters in de zin van artikel 2 
te waarborgen dat zij de in het 
onderhavige artikel erkende rechten 
inzake de bescherming van haar 
veiligheid en gezondheid kunnen doen 
gelden, wordt het volgende bepaald:
(1) De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.
(2) Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen 
op te geven voor het ontslag. Indien 
ontslag binnen zes maanden na afloop 
van het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.
(3) De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om werkneemsters in de zin 
van artikel 2 te beschermen tegen de 
gevolgen van ontslag, indien dit op grond 
van de punten 1 en 2 onwettig is.
(4) Het ongunstiger behandelen van 
vrouwen in samenhang met 
zwangerschap of bevallingsverlof in de zin 
van artikel 8 vormt een discriminatie in de 
zin van Richtlijn 2002/73/EG, zoals 
herschikt bij Richtlijn 2006/54/EG.
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Or. de

Motivering

Artikel 10 van de richtlijn moet niet worden gewijzigd. De bestaande voorschriften 
betreffende bescherming tegen ontslag in Richtlijn 92/85/EEG worden gehandhaafd.

Amendement 48
Gabriele Stauner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot ten minste 
vier maanden na de bevalling, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. de

Motivering

Een ontslagverbod tot vier maanden na de bevalling geniet de voorkeur. Want moeders 
moeten juist na afloop van het moederschapsverlof, tijdens de eerste weken „terug op het 
werk“, in bijzondere mate worden beschermd.  In deze periode krijgen zij op het werk te 
maken met de eerste praktische problemen rond het combineren van werk en gezin. Wij 
stellen daarom voor niet de verplichting op te nemen dat het einde van het ontslagverbod 
moet samenvallen met het einde van het moederschapsverlof. 
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Amendement 49
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen twaalf maanden na afloop van het 
in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag.

Or. de

Amendement 50
Jamila Madeira

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

(2) Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen twaalf maanden na afloop van het 
in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag.
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Or. pt

Motivering

De werkgever moet in deze periode altijd schriftelijk gegronde redenen opgeven voor het 
ontslag, ongeacht of de werkneemster een specifiek verzoek daartoe doet.

Amendement 51
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 – letter b
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het recht van werkneemsters in de zin 
van artikel 2 om – onder voorwaarden die 
voor hen niet minder gunstig zijn – naar 
hun baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 
elke verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens hun 
afwezigheid aanspraak hadden kunnen 
maken;

c) het recht van werkneemsters in de zin 
van artikel 2 om – onder voorwaarden die 
voor hen niet minder gunstig zijn – naar 
hun baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 
elke verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens hun 
afwezigheid aanspraak hadden kunnen 
maken; in uitzonderlijke gevallen, zoals 
een herstructurering of een fundamentele 
aanpassing van het productieproces, 
moeten de werkneemsters altijd in de 
gelegenheid worden gesteld een gesprek 
met de werkgever te voeren over de 
gevolgen van deze veranderingen voor 
hun beroepssituatie en daarmee ook voor 
hun persoonlijke situatie.

Or. ro

Amendement 52
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Werkneemsters in de zin van artikel 
2 dienen door middel van opleiding en 
bijscholing de mogelijkheid te houden om 
zich in hun beroep verder te ontwikkelen.

Or. de

Motivering

Werkneemsters moeten worden ondersteund, maar tegelijkertijd moet er geen recht op 
aanvullende maatregelen worden gecreëerd, want in tal van lidstaten bestaat voor 
werknemers in het algemeen een dergelijk recht niet. Daarom moet dit recht ook niet worden 
ingevoerd voor werkneemsters in de zin van artikel 2.

Amendement 53
Gabriele Stauner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) De lidstaten zorgen ervoor dat de 
periode van het moederschapsverlof wordt 
meegerekend bij de 
tewerkstellingsperioden met het oog op de 
pensioenberekening en dat werkneemsters 
die moederschapsverlof hebben 
opgenomen, daarvan geen nadelen 
ondervinden ten aanzien van hun 
pensioen.

Or. de

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat een werkneemster met betrekking tot haar pensioenrechten 
geen nadeel ondervindt van het feit dat zij moederschapsverlof heeft genomen. De lidstaten 
moeten dit voorkomen en een mogelijk verlies van pensioenrechten compenseren. 
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Amendement 54
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het recht van werkneemsters in de 
zin van artikel 2 op permanente opleiding 
en bijscholing om hun 
carrièremogelijkheden in stand te houden.

Or. ro

Amendement 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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 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 zou niet lager mogen 
zijn dan 90% van 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.

Or. de
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Motivering

Een verlaging van het plafond verdient de voorkeur, om de lidstaten meer flexibiliteit te geven 
bij de aanpassing van hun nationale wetgeving.

Amendement 56
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Het volgende punt 5 bis wordt 
toegevoegd: 
„5 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te waarborgen dat de 
werkgevers zorg dragen voor voldoende 
pauzes en geschikte ruimtes voor 
werkneemsters die na een 
moederschapsverlof zijn teruggekeerd en 
borstvoeding willen blijven geven.”

Or. en

Motivering

Volgens aanbeveling A55/15 van de WHO dienen zuigelingen de eerste zes maanden alleen
borstvoeding te krijgen voor een optimale groei, ontwikkeling en gezondheid. Daarna dienen 
zuigelingen, om in hun zich ontwikkelende voedingsbehoeften te voorzien, passend en veilig 
aanvullend voedsel te krijgen, terwijl de borstvoeding doorgaat tot de leeftijd van twee jaar of 
ouder.  Dit artikel is toegevoegd om te garanderen dat vrouwen ook na zes maanden 
moederschapsverlof borstvoeding kunnen blijven geven.

Amendement 57
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen, overeenkomstig 
hun nationale rechtsstelsels, de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer personen die van mening zijn dat 
hun rechten uit hoofde van deze richtlijn 
zijn geschonden, voor de rechter of een 
andere bevoegde instantie feiten 
aanvoeren die een dergelijke schending 
kunnen doen vermoeden, de verweerster 
dient te bewijzen dat de richtlijn niet is 
geschonden. 

Schrappen.

2. Lid 1 belet de lidstaten niet voor de 
eiser gunstiger regels in te voeren. 
3. Lid 1 is niet van toepassing op 
strafprocedures.
4. De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te 
passen in zaken waarin de rechter of een 
andere bevoegde instantie de feiten 
onderzoekt. 
5. De leden 1 tot en met 4 zijn tevens van 
toepassing op alle procedures 
overeenkomstig artikel 12.

Or. de

Motivering

Discriminatie op grond van geslacht kan ook nu al worden aangemerkt als benadeling op 
grond van geslacht. Daardoor wordt ook het beginsel van de omkering van de bewijslast, dat 
al is verankerd in Richtlijn 2006/54/EG, van toepassing.

Amendement 58
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen die volgens de in de 
nationale wetgeving vastgestelde criteria 
bij de naleving van deze richtlijn 
rechtmatig belang hebben, namens of ter 
ondersteuning van een klager en met 
diens toestemming aan de gerechtelijke 
en/of administratieve procedures kunnen 
deelnemen waarin deze richtlijn voorziet 
om rechten te doen gelden. 
(Indien dit amendement wordt 
goedgekeurd, wordt lid 5 als volgt 
aangepast: „De leden 1 tot en met 4 bis 
zijn tevens van toepassing op alle 
procedures overeenkomstig artikel 12.")

Or. de

Amendement 59
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke sancties gelden 
voor schendingen van de ter uitvoering van 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties worden toegepast. De sancties 
kunnen het betalen van schadevergoeding 
omvatten, die niet mag worden beperkt 
door vooraf een maximumbedrag vast te 
stellen, en moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn.

De lidstaten bepalen welke sancties gelden 
voor schendingen van de ter uitvoering van 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties worden toegepast.

Or. de
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Amendement 60
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat het orgaan 
of de organen voor de bevordering van 
gelijke behandeling die uit hoofde van 
Richtlijn 2002/73/EG, zoals herschikt bij 
Richtlijn 2006/54/EG, zijn aangewezen 
voor de bevordering, analyse, 
ondersteuning en het volgen van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, tevens 
bevoegd zijn voor kwesties die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
indien deze kwesties voornamelijk 
betrekking hebben op gelijke behandeling 
en niet op de gezondheid en veiligheid van 
de werkneemster.

De lidstaten zorgen ervoor dat het orgaan 
of de organen voor de bevordering van 
gelijke behandeling die uit hoofde van 
Richtlijn 2002/73/EG, zoals herschikt bij 
Richtlijn 2006/54/EG, zijn aangewezen 
voor de bevordering, analyse, 
ondersteuning en het volgen van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, tevens 
bevoegd zijn voor kwesties die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
indien deze kwesties voornamelijk 
betrekking hebben op gelijke behandeling 
en niet alleen op de gezondheid en 
veiligheid van de werkneemster.

Or. ro

Amendement 61
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen preventieve 
maatregelen goedkeuren met het oog op 
de bescherming en de veiligheid van 
zwangere of onlangs bevallen 
werkneemsters op het werk.

Or. ro
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Motivering

Stress op het werk kan zwangere vrouwen en jonge moeders psychisch beïnvloeden en 
gevolgen hebben voor het foetus resp. de zuigeling.

Amendement 62
Jamila Madeira

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het verdient aanbeveling de uit deze 
richtlijn voortvloeiende voorschriften op 
te nemen in de collectieve en individuele 
arbeidsovereenkomsten in de lidstaten. 

Or. pt

Motivering

Vaak maakt de werkneemster geen gebruik van haar rechten uit onwetendheid over de wet die 
haar beschermt. Met een verwijzing in de arbeidsovereenkomst wordt duidelijker welke 
voorschriften in een bepaalde situatie van toepassing zijn. 
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