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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget bygger på EF-traktatens artikel 137, stk. 2, og artikel 141, stk. 3. Selv om direktiv 
92/85/EØF bygger på EF-traktatens artikel 118 (nu artikel 137) og er et særdirektiv under 
direktivet om sundhed og sikkerhed (direktiv 89/391/EØF), er EF-traktatens artikel 141 
tilføjet til forslagets retsgrundlag. Barselsorloven er vigtig for at beskytte sundheden og 
sikkerheden hos arbejdstagere, der er gravide, eller som lige har født. Beskyttelsen mod 
afskedigelse eller diskrimination på grund af graviditet eller moderskab er et vigtigt element 
for beskyttelsen af kvinders sundhed og sikkerhed, såvel som aflønning under barselsorloven.
Imidlertid hænger reglerne for barselsorlov, dens varighed og aflønning samt for rettigheder 
og pligter for kvinder, der afholder barselsorlov eller vender tilbage efter barselsorlov, også 
tæt sammen med anvendelsen af princippet om lige muligheder for mænd og kvinder, som 
anført i artikel 141, stk. 3. Som følge deraf er forslagets retsgrundlag kombineret.

Inden for de områder, der hører under dets kompetence, lagde Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender særlig vægt på følgende punkter: 

Ansvarsdeling

Det er af afgørende betydning, at kvinder og mænd deler ansvaret for barnet siden fødslen, 
ligesom det også er vigtigt, at manden får mulighed for at påtage sig dette ansvar. Da det 
nuværende direktiv ikke tillader, at fædreorloven medtages her, understreger Europa-
Parlamentet nødvendigheden af et direktiv i denne henseende, der kan sikre lige muligheder 
og ansvarsdeling.
Med henblik på at sikre ansvarsdeling bør dette forslag til direktiv desuden ses som en del af 
den fremtidige debat om direktivet om fædreorlov og om direktivet om ligebehandling af 
mænd og kvinder i selvstændige erhverv.

Gravide arbejdstageres rettigheder i forbindelse med beskæftigelse

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender er overbevist om, at forslaget om ændring 
af direktiv 92/85/EØF vil støtte gravide kvinders rettigheder i forbindelse med beskæftigelse.
Uden de ændringer, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har foreslået, og de 
yderligere foranstaltninger, der er blevet godkendt af arbejdsmarkedets parter på europæisk 
plan, er vi overbevist om, at den ændrede tekst ikke i tilstrækkelig grad vil bidrage til en bedre 
balance mellem arbejds-, familie- og privatliv eller hjælpe kvinden med at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet.

Forlængelse af minimumsperioden for barselsorlov, herunder en obligatorisk periode

Kommissionen foreslår at forlænge minimumsperioden for barselsorlov fra 14 til 18 uger, 
herunder en obligatorisk periode på seks ugers orlov efter fødslen. Formålet er, at den 
kvindelige arbejdstager skal have mulighed for at komme sig efter fødslen.
Konsekvensanalysen viser, at en udvidelse af barselsorloven og indførelse af en obligatorisk 
periode efter fødslen ikke i sig selv vil føre til det ideelle resultat med hensyn til gravide 
arbejdstageres stilling på arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt at kombinere dette tiltag med 
andre foranstaltninger, såsom fædreorloven eller andre foranstaltninger (f.eks. faciliteter i 
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forbindelse med børnepasning i henhold til de forpligtelser, der er indgået i 
Barcelonamålsætningerne). Derfor bør ændringen af forslaget til direktiv 92/85/EØF alene 
betragtes som den første etape i den rigtige retning.

Beskyttelse af karrieremuligheder

De foreslåede ændringer til direktiv 92/85/EØF nævner, at det i henhold til artikel 2 er de 
kvindelige arbejdstageres ret at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde uden at 
få dårligere arbejds- eller ansættelsesvilkår, og at nyde godt af enhver forbedring, som de ville 
have været berettiget til under deres fravær (artikel 2, stk. 3, litra b).
Dette støttes af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, men de kvindelige 
arbejdstagere bør desuden beskyttes ved at sikre, at de modtager passende teoretisk og 
praktisk uddannelse, så deres karrieremuligheder sikres.
De kvindelige arbejdstagere er væk fra arbejdsmarkedet i 18 måneder, hvilket kan føre til en 
alvorlig afbrydelse af deres karrieremuligheder. Der bør gøres en særlig indsats inden for 
uddannelse for at forhindre, at de kvindelige arbejdstagere går glip af mange af de reelle 
erhvervsmuligheder.

Kvindelige arbejdstageres rettigheder i selvstændige erhverv

Selv om det direktivforslag, der er til behandling, kun beskytter de kvindelige arbejdstagere, 
der arbejder for andre, ved at bekæmpe diskrimination og sikre lige muligheder, bør 
medlemsstaterne sikre, at kvindelige arbejdstagere i selvstændige erhverv har mulighed for at 
nyde godt af de samme rettigheder, der er anført i dette direktiv.

Arbejdsmarkedets parters rolle

Den 14. december 1995 nåede arbejdsmarkedets parter på europæisk plan 
(BusinessEurope(Unice), CEEP og EFS) frem til en aftale om forældreorlov, der blev 
gennemført med Rådets direktiv 96/34/EF (af 3. juni 1996). Direktivet indeholder 
minimumsforskrifterne for forældreorlov som et vigtigt middel til at forene arbejde og 
familieliv og fremme lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder.
Ligesom ændringsforslagene til direktiv 92/85/EØF nævner de kvindelige arbejdstageres 
tilbagevenden til arbejdet (artikel 2, stk. 2, 3, 4 og 5), er det også vigtigt være opmærksom på 
de forhold, der gør det muligt for disse kvinder at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Dette 
hænger for eksempel sammen med det faktum, at det er nødvendigt effektivt at sikre 
børnepasning, så de kvindelige arbejdstagere rent faktisk har mulighed for at vende tilbage til 
arbejdet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6-A (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6-A) under henvisning til Rådets direktiv 
96/34/EF af 3. juni 1996 om den 
rammeaftale vedrørende forældreorlov, 
der er indgået af Unice, CEEPog EFS1,
1 EFT L 145 af 19. 6. 1996, s. 4.

Or. pt

Begrundelse

Rådets direktiv 96/34/EF er en rammeaftale mellem BusinessEurope (Unice), CEEP og EFS 
om forældreorlov, og det er en vigtig tilføjelse til ændringsforslaget til direktiv 92/85/EØF, 
der ved at stille minimumsforskrifter gør det lettere for erhvervsaktive forældre at forene 
deres erhvervs- og familiemæssige ansvar.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6-B (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6-B) under henvisning til
målsætningerne opstillet i Det 
Europæiske Råds konklusioner i 
Barcelona den 15. og 16. marts 2002 om 
børnepasningsordninger,

Or. pt

Begrundelse

Det Europæiske Råd i Barcelona i marts 2002 konkluderede, at medlemsstaterne bør fjerne 
de hindringer, der er for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, og inden 2010 tilbyde 
børnepasning for mindst 90 % af alle børn i aldersgruppen fra tre år og op til den 
skolepligtige alder og for mindst 33 % af alle børn under tre, og dette bør komme by- og 
landområder til gavn i lige mål.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6-C (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6-C) under henvisning til
Kommissionens meddelelse af 4. juli 2006 
"Mod en EU-strategi for børns 
rettigheder"1,
2 KOM(2006)0367.

Or. pt

Begrundelse

Meddelelsen anser børns rettigheder som en prioritet for EU og anfører, at medlemsstaterne 
bør respektere FN's konvention om børns rettigheder og tillægsprotokollerne samt 
millenniumudviklingsmålene. I forhold til dette direktiv er det ensbetydende med at sikre alle 
børn mulighed for at blive ammet og modtage passede pleje i forhold til deres 
udviklingsbehov samt adgang til passende pleje af høj kvalitet.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6-D (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6-D) under henvisning til anbefalingen 
fra verdenssundhedsorganisationen af 16. 
april 2002 om en samlet strategi for 
spædbørns og børns ernæring (A55/15),

Or. pt

Begrundelse

For at få en optimal vækst og udvikling bør et barn ifølge WHO udelukkende ernæres af 
modermælk i de første seks levemåneder. 
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13-A (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13-A) under henvisning til fænomenet 
aldring i EU og Kommissionens 
meddelelse "Den demografiske udvikling 
i Europa - En udfordring, men også en 
chance"1 bør det sikres, at samtlige 
betingelser for en effektiv beskyttelse af 
moderskabet er opfyldt,
1 KOM(2006)0571.

Or. pt

Begrundelse

På grund af de demografiske ændringer og vigtigheden af at få flere børn bør det sikres, at 
betingelserne for en effektiv barselsorlov er opfyldt.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1-A. Hvis arbejdstageren ammer barnet, 
kan de op til 18 ugers barselsorlov 
forlænges med yderligere seks. 

Or. pt

Begrundelse

I henhold til anbefalingen fra WHO A55/15 bør et barn udelukkende ernæres af modermælk i 
dets første seks levemåneder. For at muliggøre dette er der tilføjet seks yderligere uger til 
denne artikel.
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Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5-A. Dette direktiv gælder også for 
kvindelige arbejdstagere i selvstændige 
erhverv, og medlemsstaterne bør foretage 
de nødvendige tilpasninger af de 
respektive lovgivninger, således at der 
sikres lige rettigheder på arbejdspladsen, 
hvad angår barselsorlov.

Or. pt

Begrundelse

Kvindelige arbejdstagere i selvstændige erhverv bør ikke behandles særskilt, og de bør ikke 
have færre rettigheder end kvindelige arbejdstagere, der arbejder for andre.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – stk. 1-A (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1-A. Medlemsstaterne bør træffe de 
fornødne foranstaltninger for at sikre, at 
gravide arbejdstageres sikkerhed og 
sundhed beskyttes, herunder ergonomisk 
indretning, arbejdstider (herunder 
natarbejde og arbejdsskifte) og 
arbejdsintensitet samt forhøjet beskyttelse 
mod særlige infektiøse agenser og 
ioniseret stråling.

Or. pt
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Begrundelse

Beskyttelse af gravide arbejdstageres sikkerhed og sundhed bør være en af dette direktivs 
vigtigste opgaver.

Ændringsforslag 9

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 tolv 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.

Or. pt

Begrundelse

Tager sigte på at sikre den kvindelige arbejdstager mod afskedigelse, fordi hun har gjort brug 
af sin ret til barselsorlov, i 12 og ikke kun seks måneder efter, at hun er vendt tilbage til 
arbejdet. Da de første seks måneder er beregnet til, at arbejdstageren og arbejdsgiveren 
tilpasser arbejdstiden til de nye forhold og eventuelt indfører nye arbejdsmæssige ændringer, 
bør forebyggelsen af afskedigelse forlænges til 12 måneder.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"c) skal arbejdstagere som defineret i 
artikel 2 sikres ret til at vende tilbage til det 

"c) skal arbejdstagere som defineret i 
artikel 2 sikres ret til at vende tilbage til det 
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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;"

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 ekstraordinære tilfælde af 
omstrukturering eller gennemgående 
omlægning af produktionsprocessen bør 
arbejdstageren altid sikres mulighed for at 
drøfte disse ændringers indvirkning på 
hendes beskæftigelsessituation med 
arbejdspladsen;"

Or. pt

Begrundelse

Dette er relevant, da der kan opstå særlige tilfælde (som for eksempel økonomisk krise), der 
kan skade situationen for en kvinde, der er på barselsorlov, og føre til tab af rettigheder, hvis 
ikke hun analyserer konsekvenserne af omstruktureringen sammen med arbejdsgiveren, og 
dette kan skade hendes beskæftigelsessituation i virksomheden.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b-A) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit c-A):
c-A)I henhold til artikel 2 har kvindelige 
arbejdstagere ret til supplerende 
uddannelse for at realisere deres 
karrieremuligheder.

Or. pt

Begrundelse

Formålet er at forhindre, at kvinder, der har fået børn, af denne grund oplever tilbageskridt i 
deres karrieremuligheder, hvorfor arbejdsgiveren (i dialog med arbejdstageren) bør 
iværksætte de fornødne initiativer inden for uddannelse for at sikre, at arbejdstagerne 
beholder deres karrieremuligheder.
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Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b-B) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit c-B):
c-B) Medlemsstaterne bør sikre, at 
afholdelse af barselsorlov ikke skader 
arbejdstagerens pensionsrettigheder.

Or. pt

Begrundelse

Det er vigtigt, at den støtte, der gives til arbejdstagerne i løbet af barselsorloven, ikke stiller 
arbejdstageren ringere, hvad angår pensionsrettigheder. Medlemsstaterne bør forebygge 
dette og kompensere for et muligt tab af pensionsrettigheder.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 under 
barselsorloven eller ved tilbagevenden fra 
barselsorlov som defineret i artikel 8 kan 
anmode om ændringer i deres arbejdstider 
og arbejdsordninger, og til at forpligte 
arbejdsgiverne til at tage sådanne 
anmodninger i betragtning under 
hensyntagen til arbejdsgivernes og 
arbejdstagernes behov."

"5) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 under 
barselsorloven eller ved tilbagevenden fra 
barselsorlov som defineret i artikel 8 kan 
anmode om ændringer i deres arbejdstider 
og arbejdsordninger, og at arbejdsgiverne 
skal være forpligtede til at tage sådanne 
anmodninger i betragtning under 
hensyntagen til arbejdsgivernes og 
arbejdstagernes behov. En sådan 
anmodning kan også foretages af 
forælderen, ægtefællen eller samleveren 
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(m/k) til den arbejdstager, der har afholdt 
barselsorlov, og bør behandles på samme 
måde."

Or. pt

Begrundelse

I forhold til ansvarsdelingen er det vigtigt, at forælderen, ægtefællen eller samleveren (m/k) 
også har mulighed for at anmode om disse foranstaltninger til tilpasning af arbejdstider og 
arbejdsordning, efter at arbejdstageren har afsluttet barselsorloven.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2-A. Arbejdsmarkedets parter på 
europæisk plan anmodes om at drøfte 
rammeaftalen om forældreorlov for at 
gøre det muligt for begge forældre at 
bidrage til at forbedre balancen mellem 
arbejde og privatliv, når man har børn.

Or. pt

Begrundelse

Ændringsforslaget til direktiv 92/85/EØF nævner ikke, hvilke foranstaltninger der er 
nødvendige for effektivt at sikre barselsorloven og skabe en veldefineret overgang mellem 
udløbet af barselsorloven og kvindens tilbagevenden til arbejdsmarkedet, såsom 
børnepasning, fædreorlov eller forældreorlov.
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