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RÅDETS DIREKTIV 96/34/EF

af 3 . juni 1996
om den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP

og EFS

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til aftalen om social - og arbejdsmar
kedspolitikken, der er knyttet som bilag til protokol nr.
14 om social - og arbejdsmarkedspolitikken, som igen er
knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab, særlig artikel 4, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

( 1 ) Med udgangspunkt i protokollen om social- og
arbejdsmarkedspolitikken er medlemsstaterne
med undtagelse af Det Forenede Kongerige Storbri
tannien og Nordirland (i det følgende benævnt
»medlemsstaterne«), som ønsker at fortsætte ad det
spor, der blev afstukket med socialpagten af 1989,
blevet indbyrdes enige om en aftale om social- og
arbejdsmarkedspolitikken;

(2) arbejdsmarkedets parter kan i henhold til artikel 4,
stk. 2, i aftalen om social- og arbejdsmarkedspoli
tikken i fællesskab anmode om, at aftaler, der indgås
på fællesskabsplan , iværksættes ved en afgørelse, som
Rådet træffer på forslag af Kommissionen;

(3) i punkt 16 i fællesskabspagten om arbejdstagernes
grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale
rettigheder, der vedrører ligebehandling af mænd og
kvinder, er det blandt andet fastsat, at »der endvidere
skal træffes foranstaltninger, der skal gøre det mu
ligt for mænd og kvinder at forene deres erhvervs
mæssige og familiemæssige forpligtelser«;

(4) selv om der er bred enighed, har Rådet ikke været i
stand til at træffe en afgørelse om forslaget til
direktiv om forældreorlov og orlov af familiemæssige
årsager ('), som ændret (2) den 15 . november 1984;

(5) Kommissionen har i overensstemmelse med
artikel 3 , stk. 2, i aftalen om social- og arbejdsmar
kedspolitikken konsulteret arbejdsmarkedets parter
om de mulige retningslinjer for en fællesskabsindsats
med henblik på at forene arbejdsliv og familieliv;

(6) Kommissionen har efter denne konsultation ment, at
en fællesskabsindsats var hensigtsmæssig og har
derpå konsulteret arbejdsmarkedets parter om
indholdet af det påtænkte forslag i overensstemmelse
med artikel 3, stk. 3 , i nævnte aftale;

(7) de generelle tværfaglige organisationer (UNICE,
CEEP og EFS) har ved en fælles skrivelse af 5. juli
1995 meddelt Kommissionen, at de ønskede at
indlede processen i artikel 4 i nævnte aftale;

(8 ) de pågældende tværfaglige organisationer har den 14 .
december 1995 indgået en rammeaftale vedrørende
forældreorlov, og de har fremsendt en fælles anmod
ning til Kommissionen om, at denne rammeaftale
iværksættes ved en afgørelse, som Rådet træffer på
forslag af Kommissionen i overensstemmelse med
artikel 4, stk . 2, i nævnte aftale;

(9) Rådet har i sin resolution af 6. december 1994 om
visse perspektiver for en social- og arbejdsmarkeds
politik for Den Europæiske Union : »Bidrag til
økonomisk og social konvergens i Unionen « (3)
anmodet arbejdsmarkedets parter om at være sig
bevidst, at de selv har mulighed for at indgå over
enskomster, eftersom de som regel er tættere på de
sociale og arbejdsmarkedsmæssige problemer og den
sociale og arbejdsmarkedsmæssige virkelighed; og i
Madrid har de medlemmer af Det Europæiske Råd,
hvis stat deltager i aftalen om social- og arbejdsmar
kedspolitikken, udtrykt glæde over indgåelsen af
denne rammeaftale;

( 10) de kontraherende parter har ønsket at indgå en
rammeaftale, der fastsætter minimumsforskrifter for
forældreorlov og arbejdsfrihed som følge af force
majeure, og som overlader det til medlemsstaterne
og/eller arbejdsmarkedets parter at fastsætte gennem
førelsesbetingelserne for forældreorloven for at tage
hensyn til forholdene, herunder familiepolitikken, i
de enkelte medlemsstater, navnlig hvad angår betin
gelserne for adgang til forældreorlov og for udøvelse
af retten til forældreorlov;

( 11 ) et direktiv, jf. traktatens artikel 189, vil være den
passende retsakt til gennemførelse af denne
rammeaftale; det binder nemlig medlemsstaterne
med hensyn til det tilsigtede mål, men overlader det
til dem at bestemme form og midler;

( 12) i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og
proportionalitetsprincippet i traktatens artikel 3 B
kan målene i dette direktiv ikke i tilstrækkelig grad
virkeliggøres af medlemsstaterne, men kan bedre
gennemføres på fællesskabsplan ; dette direktiv
begrænser sig til det minimum, der kræves for at nå
disse mål og går ikke ud over, hvad der er nødven
digt med henblik herpå;

(') EFT nr. C 333 af 9 . 12. 1983, s . 6.
2 EFT nr . C 316 af 27. 11 . 1984, s. 7 . O EFT nr. C 368 af 23. 12 . 1994, s. 6.
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Iværksættelse af rammeaftalen

Dette direktiv har til formål at iværksætte rammeaftalen
vedrørende forældreorlov, der blev indgået den 14 .
december 1995 mellem de generelle tværfaglige organisa
tioner (UNICE, CEEP og EFS), og som findes i bilaget.

Artikel 2

Afsluttende bestemmelser

1 . Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og
administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme
dette direktiv senest den 3 . juni 1998 eller sikrer sig, at
arbejdsmarkedets parter senest denne dato har indført de
nødvendige bestemmelser ad aftalemæssig vej, idet
medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstalt
ninger for på et hvilket som helst tidspunkt at være i
stand til at sikre de resultater, der er foreskrevet i dette
direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne kan om nødvendigt, for at tage
hensyn til særlige vanskeligheder eller til gennemførelse i
form af kollektiv overenskomst, råde over maksimalt et år
yderligere .

Der underretter straks Kommissionen om disse omstæn
digheder.

3 . De i stk. 1 nævnte love og bestemmelser skal ved
vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan
henvisning. De nærmere regler for henvisningen fast
sættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

( 13) Kommissionen har udarbejdet sit direktivforslag
under hensyntagen til de underskrivende parters
repræsentative status, deres mandat samt lovmæssig
heden af bestemmelserne i rammeaftalen og under
overholdelse af de relevante bestemmelser
vedrørende små og mellemstore virksomheder;

( 14) Kommissionen har i overensstemmelse med sin
meddelelse af 14. december 1993 om gennemførelse
af protokollen om social - og arbejdsmarkedspoli
tikken underrettet Europa-Parlamentet og sendt det
rammeaftalens tekst vedlagt direktivforslaget samt
begrundelsen ;

( 15) Kommissionen har ligeledes underrettet Det Økono
miske og Sociale Udvalg og sendt det rammeaftalens
tekst vedlagt direktivforslaget samt begrundelsen;

( 16) det understreges i rammeaftalens § 4, stk. 2, at
gennemførelsen af bestemmelserne i denne aftale
ikke udgør en gyldig begrundelse for at sænke det
generelle niveau for beskyttelse af arbejdstagerne på
det område , der dækkes af denne aftale ; dette berører
ikke medlemsstaternes og/eller arbejdsmarkedets
parters ret til under hensyn til udviklingen (herunder
indførelse af en bestemmelse om, at retten ikke kan
overdrages) at udarbejde afvigende love og admini
strative eller aftaleretlige bestemmelser, forudsat at
mindstekravene i denne aftale er overholdt;

( 17) i fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæg
gende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder
anerkendes betydningen af at bekæmpe alle former
for forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling
på grundlag af køn, hudfarve, race, religion og poli
tisk eller anden overbevisning;

( 18) artikel F, stk . 2, i traktaten om Den Europæiske
Union fastslår, at »Unionen respekterer de grundlæg
gende rettigheder, således som de garanteres ved den
europæiske konvention til beskyttelse af menneske
rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,
undertegnet i Rom den 4 . november 1950, og således
som de følger af medlemsstaternes fælles forfatnings
mæssige traditioner, som generelle principper for
fællesskabsretten«;

( 19) medlemsstaterne kan efter fælles anmodning fra
arbejdsmarkedets parter overlade det til dem at
gennemføre dette direktiv, under forudsætning af at
de træffer alle de nødvendige foranstaltninger for på
et hvilket som helst tidspunkt at være i stand til at
sikre de resultater, der er foreskrevet i dette direktiv;

(20) iværksættelsen af rammeaftalen bidrager til gennem
førelsen af de mål, der ér anført i artikel 1 i aftalen
om social - og arbejdsmarkedspolitikken —

Udfærdiget i Luxembourg, den 3 . juni 1996 .

På Rådets vegne
T. TREU

Formand
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BILAG

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE FORÆLDREORLOV

INDLEDNING

Vedlagte rammeaftale er et tilsagn fra UNICE, CEEP og EFS om at indføre minimumsforskrifter for
forældreorlov og arbejdsfrihed som følge af force majeure som et vigtigt middel til at forene arbejdsliv
og familieliv og til at fremme lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder.

EFS, UNICE og CEEP anmoder Kommissionen om at forelægge denne rammeaftale for Rådet, således
at dette ved en afgørelse gør disse minimumsforskrifter bindende i Det Europæiske Fællesskabs
medlemsstater med undtagelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

I. GENERELLE BETRAGTNINGER

1 . Under henvisning til aftalen om social - og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet som bilag
til protokollen om social - og arbejdsmarkedspolitikken, som igen er knyttet som bilag til trak
taten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 3 , stk. 4, og artikel 4, stk . 2, og

ud fra følgende betragtninger:

2 . I henhold til artikel 4, stk. 2, i aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken skal iværksæt
telsen af aftaler, der indgås på fællesskabsplan , finde sted efter fælles anmodning fra de under
skrivende parter ved en afgørelse , som Rådet træffer på forslag af Kommissionen;

3 . Kommissionen har meddelt, at den har til hensigt at foreslå en fællesskabsindsats vedrørende
forening af arbejdsliv og familieliv;

4. i fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettig
heder er det i punkt 16, der vedrører ligebehandling af mænd og kvinder, fastsat, at der skal
træffes foranstaltninger, der skal gøre det muligt for mænd og kvinder at forene deres erhvervs
mæssige og familiemæssige forpligtelser,

5 . i Rådets resolution af 6 . december 1994 erkendes det, at en effektiv ligestillingspolitik forud
sætter en global og integreret strategi, som giver mulighed for en bedre tilrettelæggelse af
arbejdstiden, en større fleksibilitet samt en lettere tilbagevenden til arbejdslivet, og det tages ad
notam, at arbejdsmarkedets parter spiller en vigtig rolle på dette område og med hensyn til at
give mænd og kvinder mulighed for at forene deres erhvervsmæssige ansvar og deres familie
mæssige forpligtelser;

6 . i foranstaltningerne til forening af arbejdsliv og familieliv bør der tilskyndes til at indføre nye,
fleksible former for arbejds- og arbejdstidstilrettelæggelse, som er bedre tilpasset samfundets
skiftende behov, og der bør tages hensyn til såvel virksomhedernes som arbejdstagernes behov;

7. familiepolitikken bør ses på baggrund af de demografiske ændringer, konsekvenserne af befolk
ningens stigende gennemsnitsalder, generationernes tilnærmelse og fremme af kvinders delta
gelse på arbejdsmarkedet;

8 . mænd bør tilskyndes til at påtage sig en lige så stor del af det familiemæssige ansvar som kvin
der, f.eks . bør de tilskyndes til at tage forældreorlov gennem eksempelvis bevidstgørelseskam
pagner;

9 . denne aftale er en rammeaftale, som indeholder minimumsforskrifter for og bestemmelser om
forældreorlov, som ikke er det samme som barselsorlov, og arbejdsfrihed som følge af force
majeure , og den overlader det til medlemsstaterne og til arbejdsmarkedets parter at indføre
betingelserne for at få adgang hertil og gennemførelsesbestemmelserne, således at der kan tages
hensyn til forholdene i den enkelte medlemsstat;
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10 . medlemsstaterne bør sørge for, at naturalydelser, der ydes gennem sundhedssystemet, opret
holdes under minimumsperioden for forældreorlov;

1 1 . medlemsstaterne bør ligeledes, når det viser sig hensigtsmæssigt under hensyn til de nationale
vilkår og budgetsituationen, overveje opretholdelse af rettigheder med hensyn til sociale
sikringsydelser under minimumsperioden for forældreorlov;

12 . denne aftale tager hensyn til, at det er nødvendigt at forbedre forholdene i social - og arbejds
markedspolitikken, at fremme fællesskabsøkonomiens konkurrenceevne og at undgå at pålægge
administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og
udvikling af små og mellemstore virksomheder;

13 . arbejdsmarkedets parter er bedst placeret til at finde løsninger, som imødekommer arbejdsgi
vernes og arbejdstagernes behov, og der bør følgelig overdrages dem en speciel rolle i forbin
delse med gennemførelsen og anvendelsen af denne aftale,

HAR DE UNDERSKRIVENDE PARTER INDGÅET FØLGENDE AFTALE:

II . INDHOLD

§ 1 : Genstand og anvendelsesområde

1 . Denne aftale indeholder minimumsforskrifter, der skal gøre det lettere at forene arbejdsmæssigt
og familiemæssigt ansvar for forældre, som arbejder.

2 . Denne aftale finder anvendelse på alle arbejdstagere, mænd såvel som kvinder, der har en ansæt
telseskontrakt eller et ansættelsesforhold, som er defineret ved lov, kollektiv overenskomst eller
gældende praksis i den enkelte medlemsstat.

§ 2: Forældreorlov

1 . I medfør af denne aftale, dog med forbehold af stk. 2, bevilges der arbejdstagere , mænd såvel som
kvinder, individuel ret til forældreorlov i forbindelse med et barns fødsel eller i forbindelse med
adoption af et barn, for at den pågældende kan passe dette barn i mindst tre måneder, indtil
barnet har nået en nærmere fastsat alder, der kan være op til otte år, og som fastlægges af
medlemsstaterne og/eller arbejdsmarkedets parter.

2 . For at fremme lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder finder de underskri
vende parter af denne aftale , at retten til forældreorlov som defineret i stk. 1 i princippet ikke bør
kunne overdrages.

3 . Adgangsbetingelserne for og gennemførelsesbestemmelserne vedrørende forældreorlov fastlægges
ved lov og/eller kollektive overenskomster i medlemsstaterne under overholdelse af minimums
forskrifterne i denne aftale . Medlemsstaterne og/eller arbejdsmarkedets parter kan især:
a) beslutte , om forældreorloven skal tildeles på fuldtid, på deltid, i flere dele eller i form af en
afspadseringsordning

b) lade retten til forældreorlov være afhængig af en arbejdsperiode og/eller en anciennitetspe
riode, som ikke må overstige et år

c) tilpasse betingelserne for adgang til og gennemførelsesbestemmelserne vedrørende forældre
orlov til de særlige omstændigheder i forbindelse med adoption

d) fastsætte varselsperioder, som en arbejdstager, der gør brug af sin ret til forældreorlov, skal give
arbejdsgiveren med hensyn til henholdsvis påbegyndelse og afslutning af orlovsperioden

e) fastsætte, under hvilke omstændigheder arbejdsgiveren efter høring i overensstemmelse med
lov, kollektive overenskomster eller gældende praksis er berettiget til at udsætte forældreor
loven under henvisning til virksomhedens drift (f.eks . når arbejdet er sæsonbetonet, når der
ikke kan findes en afløser inden udløbet af varslingsperioden, når en større del af arbejds
kraften anmoder om forældreorlov på samme tid, når en særlig arbejdsfunktion er af strategisk
betydning). Ethvert problem, som følger af håndhævelsen af denne bestemmelse , skal løses i
overensstemmelse med national ret, kollektive overenskomster eller gældende praksis

f) i tilslutning til litra e) give tilladelse til særlige ordninger for at imødekomme behovet hos
små virksomheder i forbindelse med drift og organisation .
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4. For at sikre, at arbejdstagerne kan udøve deres ret til forældreorlov, træffer medlemsstaterne og/
eller arbejdsmarkedets parter de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte arbejdstagerne
mod afskedigelse som følge af ansøgning om forældreorlov eller som følge af selve orloven, i
overensstemmelse med national ret, kollektive overenskomster eller gældende praksis .

5 . Ved orlovens ophør har arbejdstagerne ret til at vende tilbage til den samme stilling eller, hvis
dette ikke er muligt, til en tilsvarende eller lignende stilling i overensstemmelse med deres
ansættelseskontrakt eller ansættelsesforhold.

6 . Erhvervede rettigheder eller rettigheder, som arbejdstageren er i færd med at erhverve på tids
punktet for forældreorlovens ikrafttræden, opretholdes uændret, indtil forældreorloven ophører.
Ved orlovens ophør gælder disse rettigheder med eventuelle ændringer som følge af national ret,
kollektive overenskomster eller gældende praksis .

7 . Medlemsstaterne og/eller arbejdsmarkedets parter fastsætter, hvorledes der skal forholdes med
ansættelseskontrakten eller ansættelsesforholdet under orlovsperioden .

8 . Alle spørgsmål vedrørende social sikring i tilknytning til denne aftale undersøges og afgøres af
medlemsstaterne i overensstemmelse med national ret under hensyntagen til , hvor stor betydning
opretholdelsen af rettigheder med hensyn til sociale sikringsydelser vil have for retten til de
forskellige sociale sikringsydelser, navnlig sygdomsbehandling.

§ 3: Arbejdsfrihed som følge af force majeure

1 . Medlemsstaterne og/eller arbejdsmarkedets parter træffer de nødvendige foranstaltninger for at
tillade arbejdstagerne arbejdsfrihed i overensstemmelse med national ret, kollektive overenskom
ster og/eller gældende praksis som følge af force majeure, når tvingende familiemæssige årsager
gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør arbejdstagerens umiddelbare tilstede
værelse påtrængende nødvendig.

2 . Medlemsstaterne og/eller arbejdsmarkedets parter kan præcisere betingelserne for adgang til og
anvendelse af stk. 1 og begrænse denne ret til en vis varighed om året og/eller for hvert tilfælde .

§ 4: Afsluttende bestemmelser

1 . Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre bestemmelser, der er gunstigere end dem, der er
fastsat i denne aftale .

2 . Gennemførelsen af bestemmelserne i denne aftale udgør ikke en gyldig begrundelse for at sænke
det generelle niveau for beskyttelse af arbejdstagerne på det område, der dækkes af denne aftale;
dette berører ikke medlemsstaternes og/eller arbejdsmarkedets parters ret til under hensyn til
udviklingen (herunder indførelse af en bestemmelse om, at retten ikke kan overdrages) at udar
bejde afvigende love og administrative eller aftaleretlige bestemmelser, forudsat at mindstekra
vene i denne aftale er overholdt.

3 . Denne aftale berører ikke arbejdsmarkedets parters ret til på det relevante plan, herunder på
europæisk plan, at indgå aftaler om tilpasning og/eller supplering af bestemmelserne heri for at
tage hensyn til særlige omstændigheder.

4 . Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efter
komme Rådets afgørelse senest to år efter vedtagelsen eller sikrer sig ('), at arbejdsmarkedets
parter inden udgangen af denne periode har indført de nødvendige foranstaltninger ad aftale
mæssig vej . Medlemsstaterne kan om nødvendigt for at tage hensyn til særlige vanskeligheder
eller til gennemførelse ved kollektiv overenskomst råde over maksimalt et år yderligere for at
efterkomme denne afgørelse .

5 . Forebyggelse og behandling af tvister og klager som følge af anvendelsen af denne aftale sker i
overensstemmelse med national ret, kollektive overenskomster og gældende praksis.

6 . Uden at det berører Kommissionens, de nationale domstoles og Domstolens respektive beføjel
ser, bør ethvert spørgsmål vedrørende fortolkning af denne aftale på europæisk plan i første
omgang af Kommissionen forelægges for de underskrivende parter, som afgiver udtalelse herom.

7. De underskrivende parter vil se på anvendelsen af denne aftale fem år efter datoen for Rådets
afgørelse, hvis en af parterne i denne aftale anmoder herom.

(') Som anført i artikel 2, stk . 4, i aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken.



19 . 6 . 96 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 145/9

december 1995.

Antonio Castellano AUYANET

Formand for CEEP

Udfærdiget i Bruxelles, den 14.

Fritz VERZETNITSCH

Formand for EFS

Emilio GABAGLIO

Generalsekretær for EFS

EFS
Blvd Emile Jacqmain 155
B-1210 Bruxelles

Roger GOURVÈS
Generalsekretær for CEEP

CEEP

François PERIGOT

Formand for UNICE

Zygmunt TYSZKIEWICZ

Generalsekretær for
UNICE

UNICE

Rue Joseph II 40
B-1040 Bruxelles

Rue de la Charité 15
B-1040 Bruxelles


