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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение се основава на член 137, параграф 2 и член 141, параграф 3 
от Договора за създаване на ЕО. Въпреки че Директива 92/85/ЕИО се основава на 
член 118а от Договора за създаване на ЕО (понастоящем член 137) и представлява 
специална директива в рамката, установена с директивата относно безопасността и 
здравето (Директива 89/391/ЕИО), член 141 от Договора за ЕО се прибавя към правните 
основания за настоящото предложение.

Настоящето предложение произлиза от необходимостта от установяване на 
категорични мерки за съвместяване, чиято крайна цел е постигането на по-високо 
равнище на представителство на жените на пазара на труда, ограничаване на 
сегрегацията на пазара на труда и прекратяване на различието в заплащането на жени и 
мъже чрез увеличаване на възможностите, свързани с отпуска по майчинство. 
Европейският съюз се нуждае от участието на повече жени на пазара на труда, не само 
с цел разрешаване на проблемите със застаряването на обществото, но и за да се 
увеличи конкурентоспособността на глобално равнище.

В момента раждането оказва много силно въздействие върху участието на жените на 
пазара на труда, като през 2007 г. е регистрирана разлика от 26% между жените, които 
са родили дете и мъжете. Причините за това са различни, но те биха могли да бъдат 
отстранени чрез изменение на разпоредбите относно отпуска по майчинство, относно 
неговата продължителност, обезщетение, правата и задълженията на жените, които 
ползват или се завръщат от отпуск по майчинство, като всички те са взаимно свързани с 
прилагането на принципа за равни възможности и равно третиране на мъжете и жените, 
установен в член 141, параграф 3.

Споделяне на отговорностите

Споделянето на отговорностите между двамата родители от момента на раждането  
допълнително допринася за психическото и физическото благополучие на детето. В 
това отношение е необходима отделна директива, тъй като в настоящата директива не 
са включени разпоредби относно родителския отпуск, а се отделя централно място на 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на бременните работнички 
и на работничките кърмачки. 

Трудови права на бременните работнички
Комисията по заетост и социални въпроси е убедена, че предложението за изменение на 
Директива 92/85/ЕИО ще подкрепи трудовите права на бременните жени. 

Въпреки това ние сме убедени, че без предложените по-долу изменения от комисията 
по заетост и социални въпроси и допълнителните мерки, приети от социалните 
партньори на европейско равнище, измененият текст не би допринесъл напълно за по-
успешното съвместяване на професионалния, личния и семейния живот, нито за 
оказването на помощ на жените при завръщането им на пазара на труда.
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Удължаване на минималната продължителност на отпуска по майчинство и 
възможност за работа на непълно работно време
Комисията по заетост и социални въпроси изразява становището, че възможността за 
удължаване на продължителността на отпуска по майчинство от 14 на 20 седмици и 
предвиждането на стимули е ясно решение за подобряване на възможността жените да 
съвместяват бременността си с оставането на пазара на труда. Удължаването ще 
предостави на майките необходимия период от време, за да се възстановят след 
бременността и да засилят връзката с детето си. 
Освен това опасенията на някои държави-членки, свързани с финансовото изражение 
на посоченото удължаване са неоснователни, тъй като проучване на ECORYS сочи, че 
удължаването до 18 седмици или дори за повече време ще окаже слабо икономическо 
въздействие, но ще осигури по-добри здравословни условия за бременните работнички.

Необходимо е работодателите да уважават молбите на работниците за преминаване от 
пълен на непълен работен ден през първите 12 месеца след раждането. Подобна 
разпоредба би съответствала на препоръките на доклад A55/15 на СЗО.

Защита на възможностите за професионално развитие
Комисията по заетост и социални въпроси подкрепя изменението на член 1, параграф 3, 
буква б на Директива 92/85/EИО, в съответствие с което работничките  родилки имат 
право да се върнат на своето или на равностойно работно място при не по-малко 
благоприятни условия и да се възползват от всяко подобряване на условията на труд, на 
които биха имали право за периода на отсъствието си. 

Посочената разпоредба е тясно свързана с безопасните условия на труд и е важна 
стъпка към прекратяването на дискриминацията във връзка с бременността.

Права на самостоятелно заетите лица
Въпреки че предложението за директива осигурява защита единствено за работничките, 
назначени по трудово правоотношение, с цел да се противопостави на 
дискриминацията и да осигури равни възможности, държавите-членки следва да 
осигурят на самостоятелно заетите жени възможност да се ползват от правата, 
предвидени в настоящата директива, като комисията по заетост и социални въпроси 
внесе изменение в предложението на Комисията в този смисъл.

Роля на социалните партньори
На 14 декември 1995 г. социалните партньори на европейско равнище (Съюзът на 
конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), 
Европейският център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската 
конфедерация на профсъюзите (EКП) сключиха споразумение относно родителския 
отпуск, което беше въведено с Директива 96/34/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 г. Тази 
директива установява минималните правила относно родителския отпуск като важно 
средство за съвместяване на професионалния и семеен живот и за насърчаване на 
равните възможности и на равното третиране на мъжете и жените. 

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Директива 96/34/ЕО на Съвета 
от 3 юни 1996 г. относно рамковото 
споразумение за родителския отпуск, 
сключено между Съюза на 
конфедерациите на индустриалците 
и на работодателите в Европа 
(UNICE), Европейския център на 
предприятията с държавно участие 
(CEEP) и Европейската конфедерация 
на профсъюзите (EКП)1, предвижда 
минимални изисквания с цел 
подпомагане на съвместяването на 
родителските и професионалните 
задължения на работещите 
родители. Социалните партньори все 
пак постигнаха споразумение на 18 
юни 2009 г. и в момента се разглежда 
проект на директива.
1 OВ L 145, 19.6.1996 г., стр. 4.

Обосновка
Директива 96/34/ЕО на Съвета представлява рамково споразумение между Съюза на 
индустриалците в Европейската общност (UNICE), Европейския център на 
предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на 
профсъюзите (ЕКП) относно родителския отпуск и е важно допълнение към 
предложението за изменение на Директива 92/85/ЕИО, тъй като то установява 
минимални изисквания с цел улесняване на съвместяването на родителските и 
професионалните задължения на работещите родители. Все пак трябва да се 
изтъкне, че социалните партньори постигнаха споразумение на 18 юни 2009 г. и в 
момента се разглежда проект на директива, която ще актуализира горепосоченото 
рамково споразумение.

                                               
1
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Изменение 2

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Споразумението, сключено между 
държавите-членки на срещата на 
високо равнище в Барселона през 2002 
г., имащо за цел постигане на 
равенство между жените и мъжете 
(равно заплащане, отпуск по 
бащинство, достъп до заетост при 
осигуряване на равни права), 
представлява основата за 
постигането на по-добри условия по 
отношение на съвместяването на 
личния и професионалния живот и 
гарантира икономическата 
независимост както на мъжете, 
така и на жените. 

Обосновка

Целите от Барселона са част от стратегията на ЕС за растеж и създаване на 
работни места и са предназначени да помогнат на младите родители, по-специално 
на жените, да се включат в пазара на труда и да съвместяват личния и 
професионалния живот. Достъпът до по-добри услуги, свързани с грижите за деца 
(условия, цена и - много важно - удобни часове за родителите) е ключът към достъпа 
на жените до пазара на труда.

Изменение 3

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 6в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Съобщението на Комисията от 4 
юли 2006 г., озаглавено „Към 
стратегия на ЕС за правата на 
детето”, посочва, че правата на 
детето следва да бъдат приоритет за 
ЕС и държавите-членки следва да 
спазват Конвенцията на ООН за 
правата на детето и 
допълнителните протоколи към нея, 
както и Целите на хилядолетието за 



AD\802695BG.doc 7/34 PE428.236v02-00

BG

развитие.

Обосновка

Съобщението разглежда правата на детето като приоритет за ЕС и изисква 
държавите-членки да спазват Конвенцията на ООН за правата на детето и 
допълнителните протоколи към нея, както и Целите на хилядолетието за развитие. 
Предвид настоящата директива, това означава да се гарантира за всички деца 
възможността да бъдат кърмени и да получават подходящи грижи в зависимост от 
потребностите си по отношение на развитието и достъпа до адекватни и 
качествени грижи.

Изменение 4

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Грижите за деца с увреждания са 
особено предизвикателство за 
работещите майки, което следва да 
бъде признато от обществото. 
Повишената уязвимост на 
работещите майки на деца с 
увреждания означава, че на тях 
следва да бъде предоставен 
допълнителен отпуск по майчинство; 
директивата следва да определя 
минималния размер на подобен 
отпуск.

Обосновка

Грижите за деца с увреждания са допълнително физическо, психическо и 
психологическо предизвикателство за работещите майки. Обществото следва да 
признае техните усилия да посрещнат това предизвикателство. Бременните жени, 
които очакват деца с увреждания, трябва да извършат много приготовления по време 
на бременността, за да осигурят благополучието на децата си.  В тези случаи 
изглежда особено важно да се определи допълнителен минимален период на отпуск, за 
да се даде възможност на бременните работнички, очакващи деца с увреждания, и на 
работещите майки на деца с увреждания да посрещнат това предизвикателство и да 
извършат необходимите приготовления.

Изменение 5
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Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Длъжност, считана за  
„равностойна“ по смисъла на член 11, 
параграф 2, буква в), следва да 
означава, че посочената длъжност в 
същността си е еднаква с  
предишната длъжност както по 
отношение на получаваното трудово 
възнаграждение, така и на 
възложените задължения. 

Изменение 6

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предвид гореизложеното, жените 
следва да бъдат защитавани срещу 
дискриминация, основана на 
бременност или отпуск по майчинство, 
и да разполагат с подходящи средства за 
правна защита.

(13) Предвид гореизложеното, жените 
следва да бъдат защитавани срещу 
дискриминация, основана на 
бременност или отпуск по майчинство, 
и да разполагат с подходящи средства за 
правна защита, за да запазят своите 
права на достойни условия на труд и 
за да постигнат по-добър баланс 
между семейния и професионалния 
живот.

Изменение 7

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) За постигане на истинско 
равенство между мъжете и жените, 
от основно значение е мъжете да 
имат законово право на отпуск по 
бащинство, който да следва модела 
на отпуска по майчинство, с 
изключение на продължителността, 
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така че постепенно да се създадат 
необходимите условия за равностойно 
участие на мъжете и жените в 
професионалния и семейния живот.

Обосновка

Следва да се придаде задължителен характер на отпуска по бащинство, така че 
мъжете да не бъдат принудени в резултат на социален натиск да се откажат от 
това си право. Следва да се даде сигнал на пазара на труда, че мъжете също трябва 
да отсъстват от работното си място, когато имат деца. Следователно 
икономическата дейност трябва да бъде организирана по начин, при който да се 
взема предвид човешкото възпроизвеждане, което е не само от първостепенна 
социална значимост, но е също така право и задължение на мъжете и на жените в 
еднаква степен.

Изменение 8

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) В Зелената книга на Комисията, 
озаглавена „Да се изправим пред 
демографските промени: нова 
солидарност между поколенията“ се 
отбелязва факта, че равнището на 
раждаемост в държавите-членки е 
ниско и то е недостатъчно за 
възпроизводство на населението. 
Следователно са необходими мерки за 
подобряване на  условията на 
работното място за работничките 
преди, по време и след бременност.
Препоръчва се да се следват най-
добрите практики на държавите-
членки, в които се наблюдава висок 
процент на раждаемост и които 
осигуряват постоянното участие на 
жените на пазара на труда. 

Изменение 9
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Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Държавите-членки следва да 
въведат в националните си правни 
системи считани за подходящи 
мерки, които да гарантират реално и 
ефективно обезщетение или 
възстановяване за всяка вреда, 
причинена на работничка в резултат 
на нарушения на предвидените в 
настоящата директива задължения,  
като посочените мерки са възпиращи 
и пропорционални на претърпените 
вреди. 

Изменение 10

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Жертвите на дискриминация 
трябва да разполагат с подходяща 
правна защита. Държавите-членки 
следва да гарантират, в 
съответствие с особеностите на 
правните си системи, че правата на 
бременните жени са ефективно 
защитени. С цел да се предостави по-
ефективна защита, сдружения, 
организации и други юридически лица 
също следва да имат правото да 
участват в производства от името 
на или в подкрепа на пострадал, без да 
се накърняват националните 
разпоредби за представителство и 
защита пред съдилищата.

Изменение 11
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Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Ще бъде необходимо държавите-
членки да насърчават и 
популяризират активното участие на 
социалните партньори, за да 
осигурят по-добра информираност на 
засегнатите и по-ефективни 
договорености. Чрез насърчаване на 
диалога с гореспоменатите органи 
държавите-членки могат да получат 
повече обратна информация и по-
добра представа за прилагането на 
директивата на практика, както и за 
проблеми, които е вероятно да 
възникнат, с цел премахване на 
дискриминацията.

Обосновка

Участието на социалните партньори е изключително важно във връзка с усилията за 
премахване на дискриминацията. Техните информационни мрежи биха могли да 
предоставят допълнителни информационни канали на работниците относно техните 
права, както и източник на обратна връзка за държавите-членки, като се има 
предвид, че те разполагат с повече опит по отношение на различните проблеми, 
които е вероятно да възникнат. Поради това считаме за важно да осигурим 
активното им участие и да установим открит диалог.

Изменение 12

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Държавите-членки следва да 
насърчават диалога между 
социалните партньори и с 
неправителствените организации, с 
цел опознаване на различните форми 
на дискриминация и борба срещу тях.

Изменение 13
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Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Следният параграф се добавя към 
член 1: 
„3а. Настоящата директива 
гарантира, в допълнение, че 
работничките могат да изпълняват 
своята важна роля в семейството, и 
предоставя специфична и адекватна 
защита на майката и детето.“ 

Обосновка

Новият параграф изтъква жизненоважната необходимост работещите жени да 
могат да изпълняват изключително важната си роля на майки.

Изменение 14

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1a (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Член 2, буква а) се заменя със 
следния текст:
„a) „бременна работничка” е тази 
бременна работничка, включително 
домашна помощница, която 
уведомява работодателя си за своето 
състояние, в съответствие с 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика;”

Обосновка

Рамковата директива относно здравето и безопасността изключва домашните 
помощници. Въпреки това те следва да бъдат включени изрично в обхвата на 
закрилата на майчинството. 

Изменение 15
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Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка -1б (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Член 2, буква б) се заменя със 
следния текст:
„б) „работничка родилка” е тази 
работничка, включително домашна 
помощница, която по смисъла на 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика 
наскоро е родила и която уведомява 
работодателя си за своето 
състояние, в съответствие с това 
законодателство и/или практика;”

Обосновка

Рамковата директива относно здравето и безопасността изключва домашните 
помощници. Въпреки това те следва да бъдат включени изрично в обхвата на 
закрилата на майчинството. 

Изменение 16

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка -1в (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1в. Член 2, буква в) се заменя със 
следния текст:
„в) „работничка кърмачка” е тази 
работничка, включително домашна 
помощница, която по смисъла на 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика е 
кърмачка и която уведомява 
работодателя си за своето 
състояние, в съответствие с това 
законодателство и/или практика.” 
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Обосновка

Рамковата директива относно здравето и безопасността изключва домашните 
помощници. Въпреки това те следва да бъдат включени изрично в обхвата на 
закрилата на майчинството. 

Изменение 17

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1г (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1г. В член 3, параграф 1 се добавя 
следната алинея:
„2а. Насоките, предвидени в алинея 
първа, се оценяват редовно с оглед на 
тяхното преразглеждане, най-малко 
веднъж на пет години, като първата 
оценка се провежда през 2012 г.”

Обосновка

Обяснение: важно е насоките да бъдат актуализирани в съответствие с най-новото 
развитие и най-съвременните познания.

Изменение 18

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка -1 д (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1д. Заглавието на член 4 се заменя със 
следния текст:
„Оценяване, информация и 
консултиране”

Обосновка

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
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and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Изменение 19

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка -1 е (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 4 – параграф -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1е. В член 4 се добавя следният 
параграф:
"-1. В оценката на риска, извършена в 
съответствие с Директива 
89/391/ЕИО, работодателят включва 
оценка на репродуктивния риск за 
работниците и работничките.“

Обосновка

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation 
of workers and their representatives.

Изменение 20

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 ж (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 4 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1ж. Член 4, параграф 2 се заменя със 
следния текст:
„2. Без да се засягат разпоредбите на 
член 10 от Директива 89/391/ЕИО, 
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работничките по смисъла на член 2 и 
тези, за които е вероятно да се 
окажат в положение, описано в член 
2, в съответното предприятие и/или 
организация и/или техните 
представители и съответните 
социални партньори се уведомяват за 
резултатите от оценката съгласно 
параграф 1 и за всички мерки, които 
следва да се предприемат за 
осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд.”

Обосновка

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation 
of workers and their representatives.

Изменение 21

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1з (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 4 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1з. В член 4 се добавя следният 
параграф:
„2а. Предприемат се подходящи 
мерки, за да се гарантира, че 
работничките и/или техните 
представители могат да наблюдават 
прилагането на настоящата 
директива или могат да участват в 
прилагането й, по-специално по 
отношение на определените от 
работодателя мерки, посочени в 
параграф 2, без да се засягат 
отговорностите на работодателя за 
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определяне на тези мерки.“

Обосновка

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Изменение 22

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 и (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 4 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1и. В член 4 се добавя следният 
параграф:

„2б. Консултирането и участието на 
работнички и/или техни 
представители във връзка с 
въпросите, включени в настоящата 
директива, се извършва в 
съответствие с член 11 от 
Директива 89/391/ЕИО.“

Обосновка

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and
consultation of workers and their representatives.

Изменение 23
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Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 й (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1й. Следният параграф се добавя към 
член 6:
„2а. В допълнение, от бременните 
жени не се изисква да изпълняват 
задачи като носене или вдигане на 
тежки предмети или задачи, които 
са опасни или изтощителни, или 
представляват риск за здравето.“

Обосновка

Бременните работнички трябва да бъдат освободени не само от дейности, които ги 
излагат на големи рискове, но и от задачи, които включват големи физически усилия 
или представляват риск за здравето.

Изменение 24

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 к (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1к. Член 7, параграф 2, буква а) се 
заменя със следния текст:

„а) прехвърляне на съвместим дневен 
работен график; или“

Изменение 25

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 l (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1л. В член 7 се добавя следната 
точка:

„2а. Работнички, които желаят да 
бъдат освободени от 
нощен труд, информират своя 
работодател в съответствие с 
установените в държавите-членки 
правила и в случаите, посочени в 
параграф 2, буква б), представят на 
работодателя медицинско 
свидетелство.“

Изменение 26

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 м (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1м. В член 7 се добавя следният 
параграф:

„2б. За случаите на самотни 
родители и родители, чиито деца 
страдат от сериозни увреждания, 
периодът, посочен в параграф 1, може 
да бъде удължен в съответствие с 
определените от държавите-членки
процедури.“

Изменение27

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка - 1 н (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1н. Добавя се следният член:

„Член 7а
Извънредни часове 
Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че бременните 
работнички и работничките родилки 
или кърмачки не са задължени да 
полагат извънреден труд или да 
работят в неделя или на празници по 
време на бременността и шест 
седмици след раждането.“

Изменение 28

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици преди 
и/или след раждането. 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде 18 седмици.

Изменение 29

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 
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раждането. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането.

раждането. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането. Задължителният 
период от шест седмици отпуск по 
майчинство след раждането се 
прилага спрямо всички работещи 
жени, независимо от броя на 
изработените от тях дни преди 
раждането.
Държавите-членки могат да 
удължат задължителния срок на 
отпуска по майчинство най-много до 
шест седмици преди раждането и 
поне до осем седмици след раждането 
на дете с увреждания. 

Изменение 30

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Работничката трябва да посочи 
избрания от нея период на отпуск по 
майчинство най-малко три месеца 
преди неговото начало.

Обосновка

В изменение 25, внесено от докладчика, се посочва, че бременните работнички следва 
да не бъдат принуждавани да работят извънредни часове по време на период от 3 
месеца преди раждането. Ако работничката посочи избрания от нея период на 
отпуск по майчинство приблизително по това време, за работодателя е по-лесно да 
предприеме мерки за нейното заместване.

Изменение 31
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Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В случай на едновременно раждане 
на повече от едно дете, периодът на 
отпуска по майчинство, предвиден в 
член 8, параграф 1, се увеличава с 
четири седмици за всяко дете.

Обосновка

Общата продължителност на нормалния отпуск също се изразява в седмици.

Изменение 32

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно 
дете.Продължителността на 
допълнителния отпуск следва да бъде 
пропорционална и да позволява 
отчитане на специалните нужди на 
майката и на детето/децата. 

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
при получаване на пълния размер на 
заплатата в случаите на 
преждевременно раждане, за деца, 
хоспитализирани при раждането, 
новородени деца с увреждания, майки с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата. 
Цялостният размер на отпуска по 
майчинство се увеличава с поне осем 
седмици след раждането в случай на 
раждане на дете с увреждания, като 
държавите-членки осигуряват също 
така допълнителен отпуск в размер 
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на шест седмици в случай на раждане 
на мъртво дете. 

Изменение 33

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Тази директива не се прилага 
спрямо самостоятелно заетите 
работнички. 

Изменение 34

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Държавите-членки предприемат 
подходящи мерки за признаване на 
следродилната депресия за сериозна 
болест и подкрепят информационни 
кампании, които имат за цел 
разпространяване на точна 
информация за следродилната 
депресия и коригиране на 
предразсъдъците и заклеймяването, 
които все още могат да се свързват с 
тази болест.

Обосновка

Изменението има за цел да повиши осъзнаването от страна на държавите-членки на 
необходимостта от официално признаване на следродилната депресия като болест, 
като се вземе предвид, че тя засяга 10 % - 15 % от жените и оказва значително 
въздействие върху професионалния и семейния живот.
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Изменение 35

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки предприемат 
подходящи мерки, за да гарантират 
здравословни и безопасни условия за  
бременните работнички по 
отношение на ергономични условия, 
работно време (включително нощен 
труд и смяна на работа), 
интензивност на работата и 
увеличаване на защитата срещу 
специфични инфекциозни агенти и 
йонизираща радиация. 

Обосновка

Закрилата на здравето и безопасността на бременните работнички следва да бъде 
основна грижа на настоящата директива.

Изменение 36

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно 
да посочи основателни мотиви за 
нейното уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид, ако 
засегнатата работничка поиска това.

2.  Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1 
или в рамките на шест месеца след края 
на отпуска по майчинство, предвиден в 
член 8, параграф 1, работодателят 
трябва да посочи основателни мотиви за 
нейното уволнение в писмен вид. Това 
не накърнява същността на 
разпоредбите на националното право 
относно уволнението. 
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Изменение 37

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В случаите, посочени в членове 5, 6 
и 7, на работничките по смисъла на 
член 2 трябва да бъдат осигурени 
права, произтичащи от трудовия 
договор, включително запазване на 
трудовото възнаграждение и/или 
право на равностойно обезщетение, 
съгласно националното 
законодателство и установената в 
страната практика;

Обосновка
Обезщетенията следва да се базират на пълното трудово възнаграждение, за да се 
избегне финансовото ощетяване на жените поради факта, че са майки.

Изменение 38

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 3 - буква а 
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. работнички по смисъла на член 2, 
които са отстранени от работа от 
работодателя си, който ги счита 
непригодни за труд, без лекарско 
предписание, представено от 
работничките, до началото на отпуска 
си по майчинство по смисъла на член 8, 
параграф 2, получават обезщетение, 
равностойно на пълния размер на 
работната им заплата.

1а. работнички по смисъла на член 2, 
които са отстранени от работа от 
работодателя си, който ги счита за 
нетрудоспособни, без лекарско 
предписание, представено от 
работничките, трябва да се 
консултират с лекар по своя 
собствена инициатива.  Ако лекарят 
удостовери, че жените са 
трудоспособни, или работодателят 
трябва да ги наеме отново на работа 
при обичайните условия, или до 
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началото на отпуска си по майчинство 
по смисъла на член 8, параграф 2, 
получават обезщетение, равностойно на 
пълния размер на работната им заплата.

Обосновка

Ако жената се консултира с лекар по свой избор, то това осигурява яснота относно 
това дали тя е болна или не. Едва след изясняване на положението следва да се 
предприемат допълнителни мерки. 

Изменение 39

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 - буква а а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 1 аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) В член 11 се добавя точка 1 аа, 
както следва:
„1aa. Държавите-членки могат да 
приемат превантивни и контролни 
мерки за закрилата и безопасността 
на бременните работнички и 
работничките родилки на работното 
място.“

Обосновка
Стресът на работното място може да има вреден психологически ефект върху 
бременните работнички и работничките родилки и може да въздейства върху плода 
или новороденото дете. Необходими са контролни мерки от гледна точка на 
"гъвкавата сигурност".

Изменение 40

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правото на работничките по смисъла 
на член 2 да се завърнат на работното си 
място или на равностойна длъжност при 
условия и ред, не по-малко 
благоприятни за тях, както и да се 
възползват от всяко подобряване на 
условията на труд, на което биха имали 
право по време на отсъствието си;

в) правото на работничките по смисъла 
на член 2 да се завърнат на работното си 
място или на равностойна длъжност при 
условия и ред, не по-малко 
благоприятни за тях, както и да се 
възползват от всяко подобряване на 
условията на труд, на което биха имали 
право по време на отсъствието си; в 
извънредни случаи на 
преструктуриране или радикална 
реорганизация на производствения 
процес, винаги следва да се 
предприемат мерки, които да 
гарантират възможността 
работничката да обсъди с 
работодателя си въздействието от 
посочените промени върху трудовото 
й положение, а на органа, който 
представлява интересите на 
работниците, трябва винаги да се 
предоставя възможността 
съвместно с работодателя да уведоми 
съответната работничка относно 
последиците от тези промени; 

Изменение 41

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„ва) запазване на възможностите на 
работничките по смисъла на член 2 за 
развитие на кариерата чрез 
образование, наред с продължаващото 
професионално и допълнително 
обучение, с оглед консолидиране на 
възможностите за професионално 
развитие;“
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Обосновка

Това е необходимо, за да се гарантира, че фактът, че жените са майки, не се 
отразява неблагоприятно върху възможностите за професионално развитие. 
Работодателят следва (след консултации със съответните работнички) да 
предприеме необходимите действия по отношение на образованието и обучението, с 
цел да се гарантира запазването на възможностите за професионално развитие на 
работничките.

Изменение 42

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) ползването на отпуск по 
майчинство не трябва да засяга 
пенсионните права на работничката; 
периодът на отпуска по майчинство 
трябва да се счита за период на 
трудова заетост за целите на 
пенсионното осигуряване, като 
пенсионните права на работничките 
не трябва да се намаляват поради 
ползване на отпуска по майчинство.

Обосновка

Важно е обезщетенията, изплатени на работничките по време на отпуска по 
майчинство, да не се отразяват неблагоприятно върху пенсионните им права. 
Държавите-членки следва да предотвратят тази възможност и да обезщетят 
евентуалната загуба на пенсионни права. 

Изменение 43

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в 
Директива 92/85/ЕИО
Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.  обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 

3. обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно, ако 
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гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако 
има такъв. Този таван не може да 
бъде по-нисък от размера на 
обезщетението, получавано от 
работничките по смисъла на член 2 в 
случай на прекъсване на трудова 
дейност на основание, свързано със 
здравословното им състояние. 
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата.

гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата.
Работничките в отпуск по 
майчинство получават пълния размер 
на работната си заплата, а 
обезщетението съответства на 100% 
от последната месечна работна 
заплата или средната месечна 
заплата. Държавите-членки могат да 
определят периода, върху който се 
изчислява тази средна месечна работна 
заплата.

Обосновка

Изплащането на работна заплата в пълен размер на жените е начин да се гарантира, 
че жените няма да бъдат ощетени във финансово отношение заради решението си да 
имат деца. Много държави-членки вече изплащат по време на отпуск по майчинство 
между 80% и 100% от средните доходи. Освен това бременните работнички не 
следва да бъдат поставяни в неизгодно финансово положение поради решението си да 
имат дете.

Изменение 44

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Създава се точка 3a, както следва:
„3а) държавите-членки гарантират 
правото на работничките в отпуск 
по майчинство да получат, ако е 
приложимо, автоматично 
повишаване на заплатата, без да 
трябва временно да прекъсват 
отпуска си по майчинство, за да се 
възползват от повишаването на 
заплатата.“

Обосновка
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В случай, че за поста на работничките в отпуск по майчинство се предвижда 
повишаване на заплатата, то следва да влезе в сила за тях автоматично, така че да 
не им се налага да прекъсват отпуска си по майчинство, за да получат по-високата 
заплата и след това да продължат отново отпуска си. Свързаната с това 
административна дейност на работодателя също ще се намали и опрости.

Изменение 45

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 92/85/ЕИО
Член 12а

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Създава се следният член 12a: заличава се

Член 12 а

Доказателствена тежест

1. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки в съответствие 
със своите национални съдебни 
системи, за да гарантират, че когато 
лица, които считат, че правата им, 
предоставени по силата на 
настоящата директива са нарушени, 
представят пред съда или друг 
компетентен орган факти, от които 
може да бъде заключено, че е налице 
такова нарушение, задължението да 
докаже, че няма нарушение на 
директивата пада върху ответника. 
Параграф 1 не възпрепятства 
държавите-членки да въведат 
доказателствени правила, които са 
по-благоприятни за ищеца.
Параграф 1 не се прилага спрямо 
наказателните производства.
Държавите-членки могат да не 
прилагат параграф 1 спрямо 
производства, в рамките на които 
съдът или друг компетентен орган 
разследва фактите по делото. 
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Параграфи от 1 до 4 се прилагат също 
спрямо всички съдебни производства, 
предприети в съответствие с член 12.

Обосновка

Предложението за регламент нарушава принципа на презумпция за невиновност и би 
нарушило равновесието между работници и работодатели. Лицата, които 
представят твърдения, следва да могат да ги докажат. Не е възможно да се изисква 
от другата страна, която твърди, че „нищо не се е случило“, да предостави 
доказателства, че нищо не се е случило.

Изменение 46

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 92/85/ЕИО
Член 12а – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите-членки гарантират, 
че сдруженията, организациите или 
други юридически лица, които, в 
съответствие с критериите, 
установени от тяхното национално 
право, имат законен интерес от 
гарантиране на спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива, могат да участват от 
името на ищеца или като негова 
подпомагаща страна с негово 
съгласие, във всяко съдебно и/или 
административно производство, 
предназначено за привеждане в 
изпълнение на задълженията по 
настоящата директива. 

Обосновка

Ако се приеме настоящото изменение, параграф 5 се изменя съответно, като гласи 
следното: "Параграфи от 1 до 4 се прилагат също спрямо всички съдебни 
производства, предприети в съответствие с член 12."

Изменение 47
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Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 92/85/ЕИО
Член 12 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки въвеждат в 
националните си правни системи 
мерките, които са необходими за 
защитата на лицата от всяко 
неблагоприятно третиране или 
неблагоприятно последствие в резултат 
на подадена жалба или на инициирано 
от тях съдебно производство, целящи 
зачитане на правата, предоставени по 
силата на настоящата директива.

Държавите-членки въвеждат в 
националните си правни системи 
мерките, които са необходими за 
защитата на лицата, включително 
свидетелите, от всяко неблагоприятно 
третиране или неблагоприятно 
последствие в резултат на подадена 
жалба или на инициирано от тях 
съдебно производство, целящи зачитане 
на правата, предоставени по силата на 
настоящата директива.

Обосновка

Разширяването на обхвата на защитата от налагане на мерки за принуда спрямо 
свидетелите, дава възможност да се гарантира, че те са свободни да дават 
надеждни свидетелски показания при разглеждането на жалба в съдебното 
производство, без да се страхуват от дискриминация.

Изменение 48

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 92/85/ЕИО
Член 12в

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушения на разпоредби от 
националното законодателство, приети 
в съответствие с настоящата директива, 
и вземат всички необходими мерки за 
осигуряване на тяхното прилагане. 
Санкциите могат да включват 
изплащане на обезщетение, което 
може да не бъде ограничено с 
фиксирането a priori на горен праг, и 

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушения на разпоредби от 
националното законодателство, приети 
в съответствие с настоящата директива, 
и вземат всички необходими мерки за 
осигуряване на тяхното прилагане. 
Санкциите могат да включват 
изплащане на обезщетение и трябва да 
бъдат ефективни и пропорционални.
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трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Обосновка

Забраната на ЕС върху ограничаването на исковете за обезщетение несъразмерно 
ограничава свободата на държавите-членки да приемат свои правила и ги 
принуждава да приемат подробни разпоредби, които не са в съответствие със 
собствената им съдебна система. 
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