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Изменение 48
Marije Cornelissen

Предложение за директива - акт за изменение
Заглавие на директивата

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение на Директива 
92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряването на 
безопасността и здравето по време на 
работа на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение на Директива 
92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряването на 
безопасността и здравето по време на 
работа на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки и за 
въвеждане на мерки за подпомагане на 
работниците при съвместяването на 
техните професионални и семейни 
права и отговорности

Or. en

Обосновка

Разширяването на обхвата на директивата е възможно благодарение на обединеното 
правно основание, което включва член 141, параграф 3 от Договора за ЕО.
Едновременното третиране засилва посланието към стопанските среди, че 
възпроизводството на хората засяга и мъжете, и жените.

Изменение 49
Pascale Gruny

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 
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на профсъюзите (EКП)1, предвижда 
минимални изисквания с цел 
улесняване на съвместяването на 
родителските и професионалните 
задължения за работещите 
родители. Социалните партньори 
обаче все пак постигнаха 
споразумение на 18 януари 2009 г. и в 
момента се разглежда проект на 
директива.
1 OВ L 145, 19.6.1996 г., стр. 4.

Or. fr

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 установява 
минимални изисквания с цел улесняване на съвместяването на родителските и 
професионалните задължения за 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 гореспоменатото 
рамково споразумение.

Изменение 50
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Правилата относно отпуска по 
майчинство съгласно настоящата 
директива са съставени с цел да се 
вземе предвид фактът, че 
допълнителни периоди на отпуск по 
майчинство, които не се налагат по 
здравословни причини, биха 
поставили жените в доста неизгодна 
позиция на пазара на труда.

Or. de
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Изменение 51
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6b) Правилата относно отпуска по 
майчинство съгласно настоящата 
директива са съставени с цел да се 
вземе предвид фактът, че 
Директивата за родителския отпуск, 
основаваща се на споразумението 
между социалните партньори, вече 
регламентира в достатъчна степен 
на европейско равнище 
съвместяването на семейния  и 
професионалния живот.  В много 
държави-членки съществуват 
образцови правила, даващи 
възможност за съвместяване на 
семейния живот с професионалната 
дейност посредством комбинация от 
отпуск по майчинство, родителски 
отпуск, семейни помощи или други 
модели.

Or. de

Изменение 52
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Правилата относно отпуска по 
майчинство съгласно настоящата 
директива са съставени с цел да се 
вземе предвид фактът, че жените 
действително ще бъдат насърчени да 
се завърнат на работа не посредством 
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по-дълги периоди на отпуск по 
майчинство, а посредством по-добри 
детски заведения, напр. за деца под 
тригодишна възраст. 

Or. de

Изменение 53
Nadja Hirsch

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Отпускът по майчинство 
съгласно настоящата директива 
следва да не влиза в противоречие с 
разпоредбите на държавите-членки 
относно родителския отпуск и по 
никакъв начин няма за цел да 
разстрои подобни модели. Правилата 
относно отпуска по майчинство и 
съществуващите в държавите-
членки модели относно родителския 
отпуск са взаимосъвместими и могат 
да се включват взаимно. Те се 
допълват взаимно и в комбинация 
могат да улеснят съвместяването на 
професионалния и семейния живот.

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията до голяма степен оставя отворен въпроса за 
съвместимостта на отпуска по майчинство и родителския отпуск. Желаните мерки 
трябва да са съвместими със съществуващите във всяка държава-членка модели за 
отпуск по майчинство и родителски отпуск (например с оглед на това даден модел да 
бъде част от друг).
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Изменение 54
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 18 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането.

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 18 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането, 
и от най-малко четири седмици преди 
раждането.

Or. el

Обосновка

Изключително важно е да се определи минимален период на отпуск преди раждането, 
като се има предвид опасността върху бременната работничка да бъде оказван 
натиск да работи през целия период преди раждането, с което се застрашава 
нейното собствено здраве и това на детето й.

Изменение 55
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Бременни работнички и 
работнички родилки или кърмачки 
трябва да бъдат защитени от 
здравословните рискове, свързани с 
продължителното и необичайното 
работно време. По-специално те 
следва да не бъдат задължавани да 
полагат извънреден труд, да работят 
през нощта или в неделя и на 
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празници.

Or. de

Обосновка

Long and unusual working hours present demonstrable risk factors for the health and safety 
of workers (see, for example the EUROFOUND study, Extended and unusual working hours 
in European companies, Dublin, 2007; see also RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working 
Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). Pregnant workers and workers who have 
recently given birth or are breastfeeding should not be obliged to expose themselves to these 
risks. As child care facilities are closed on Sundays and holidays it is particularly important 
for mothers not to have to work on those days, so that their work can be compatible with 
family life.

Изменение 56
Thomas Mann

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 период на подобен 
отпуск.

Or. de

Обосновка

Caring for disabled children presents an additional, physical, mental and psychological 
challenge for working mothers. Society should recognise their efforts to meet this challenge. 
Pregnant women who are expecting a disabled child have to make many preparations during 
pregnancy to ensure the well-being of their child. In these cases it seems essential to lay down 
an additional minimum leave period to enable pregnant workers who expect a disabled child 



AM\795886BG.doc 9/68 PE430.643v01-00

BG

and working mothers of disabled children to meet this challenge and make the necessary 
preparations.

Изменение 57
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) За постигане на истинско 
равенство на половете, от голямо 
значение е на мъжете да бъде 
предоставено право на отпуск по 
бащинство със задължителен 
характер, при равностойни условия на 
тези, отнасящи се до отпуска по 
майчинство, освен що се отнася до 
продължителността, така че 
постепенно да се създадат 
необходимите условия за балансирано 
участие на мъжете и жените в 
професионалния и семейния живот.

Or. en

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 за известни периоди от работното си място, когато имат деца.
Следователно икономическата дейност трябва да бъде организирана по начин, който 
да позволява 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.
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Изменение 58
Pascale Gruny

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Процентите на раждаемост 
варират в отделните държави-
членки. Следователно идеи за най-
добри практики може да се търсят в 
тези държави-членки, които все още 
имат висок процент на раждаемост, 
като в същото време се осигурява 
постоянното участие на жените на 
пазара на труда.

Or. fr

Обосновка

Понеже някои държави-членки все още имат висок процент на раждаемост и висок 
процент на заетост, тези модели следва да бъдат анализирани и да служат като 
вдъхновение за запазването на баланс между тези два вида проценти и задържането 
на жените на пазара на труда.

Изменение 59
Marije Cornelissen

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящата директива не 
накърнява разпоредбите на 
Директива 2002/73/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 
септември 2002 г. за изменение на 
Директива 76/207/ЕИО на Съвета 
относно прилагането на принципа на 
равно третиране на мъжете и 
жените по отношение на достъпа до 
заетост, професионалната 
квалификация и повишаване, и 
условията на труд, преработена с 

(14) Като има предвид, че поради 
уязвимостта на бременните 
работнички и на работничките 
родилки или кърмачки е наложително 
да им се предостави право на отпуск 
по майчинство най-малко от 24 
последователни седмици, ползвани 
преди и/или след раждането, както и 
отпускът по майчинство от най-
малко шест седмици, ползвани след 
раждането, да има задължителен 
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Директива 2006/54/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 
2006 г. за прилагането на принципа на 
равните възможности и равното 
третиране на мъжете и жените в 
областта на заетостта и 
професиите.

характер. 

Or. en

Обосновка

Понастоящем продължителността на отпуска по майчинство варира между 8 и 45 
седмици в 27-те държави-членки на ЕС, като една част е платен отпуск, а друга -
неплатен. В някои държави трябва да се подава молба за разрешаване на 
допълнителен отпуск, за да се продължи кърменето след изтичането на платения 
отпуск по майчинство. Удължаването на отпуска по майчинство от понастоящем 14 
седмици на 24 седмици ще даде възможност на родилките, ако желаят, да кърмят 
децата си шест месеца без прекъсване, без да им се налага да „жонглират“ с други 
възможности като например прибягване до медицински удостоверения.

Изменение 60
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Жертвите на дискриминация 
трябва да разполагат с подходяща 
правна защита. Държавите-членки 
трябва да гарантират, в 
съответствие с националните си 
правни системи, че правата на 
бременните жени са ефективно 
защитени.

Or. de
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Изменение 61
Konstantinos Poupakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) 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 връзка и по-добра 
представа за прилагането на 
директивата на практика, както и за 
проблеми, които е вероятно да 
възникнат, с цел премахване на 
дискриминацията.

Or. el

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 62
Licia Ronzulli

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1a (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 1 – точка 3a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. 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.“

Or. it

Обосновка

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

Изменение 63
Licia Ronzulli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Следният параграф 3б се добавя 
към член 1:
„3б. Настоящата директива 
защитава бременните работнички, 
работничките родилки или кърмачки 
в случай на деца, които са родени
извън брак, осиновени или дадени за 
отглеждане.“

Or. it

Обосновка

Изменението има за цел да разшири обсега на защитата на децата, които са родени 
извън брак, осиновени или дадени за отглеждане.
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Изменение 64
Pascale Gruny

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Член 2, буква а) се заменя със 
следния текст:
„а) „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;”

Or. fr

Обосновка

Рамковата директива относно здравето и безопасността изключва домашните 
помощнички. Въпреки това те следва да бъдат включени изрично в обхвата на 
законодателството за закрила на майчинството.

Изменение 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а. Член 2, буква б) се заменя със 
следния текст:
б) „работничка родилка“ е тази 
работничка, която наскоро е родила, 
както и майката осиновителка в 
случай на т.нар. сурогатно 
майчинство;
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Or. el

Обосновка

За майката осиновителка е важно по време на раждането да бъде близо до майката, 
износваща детето, за да се улесни установяването на връзка между майка и дете.

Изменение 66
Pascale Gruny

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 б (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 уведомява 
работодателя си за своето 
състояние, в съответствие с това 
законодателство и/или практика;”

Or. fr

Обосновка

Рамковата директива относно здравето и безопасността изключва домашните 
помощнички. Въпреки това те следва да бъдат включени изрично в обхвата на 
законодателството за закрила на майчинството.

Изменение 67
Pascale Gruny

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 в (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 2 – буква в
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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 уведомява работодателя 
си за своето състояние, в 
съответствие с това 
законодателство и/или практика.”

Or. fr

Обосновка

Рамковата директива относно здравето и безопасността изключва домашните 
помощнички. Въпреки това те следва да бъдат включени изрично в обхвата на 
законодателството за закрила на майчинството.

Изменение 68
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

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;
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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 69
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. В член 4 се добавя следният 
параграф:
-1. При оценката на риска, 
извършвана съгласно Директива 
89/391/ЕИО, работодателят включва 
оценка на репродуктивния риск за 
работниците и работничките.

Or. en

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 70
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1в. Член 4, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
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1. За всички дейности, които могат да 
породят специфичен риск, свързан с 
излагане под въздействие на рискови 
фактори, процеси или условия на труд, 
чийто неизчерпателен списък се 
съдържа в приложение I, 
работодателят, пряко или чрез 
службите за защита и превантивни 
мерки, упоменати в член 7 от 
Директива 89/391/ЕИО, оценява 
характера, степента и 
продължителността на излагане в 
съответното предприятие и/или 
организация спрямо работничките по 
смисъла на член 2 и работничките, 
които биха могли да се намират в 
състояние, посочено в този член, с цел:

- да се оцени всеки риск за 
безопасността или здравето и всеки 
възможен ефект върху бременността 
или кърменето на работничките по 
смисъла на член 2 и на тези 
работнички, за които е вероятно да се 
окажат в състояние, посочено в този 
член,
- да се реши какви мерки да се 
предприемат.

Or. en

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.
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Изменение 71
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1г. Член 4, параграф 2 се заменя със 
следния текст:
2. Без да се засягат разпоредбите на 
член 10 от Директива 89/391/ЕИО, 
работничките по смисъла на член 2 и 
тези, за които е вероятно да се окажат 
в състояние, посочено 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.

Or. en

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.
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Изменение 72
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1д. В член 4 се добавя следният 
параграф:
2а. Предприемат се подходящи мерки, 
за да се гарантира, че работничките 
и/или техните представители в 
съответното предприятие или 
организация 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 
определяне на тези мерки.

Or. en

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 73
Rovana Plumb

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 е (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 4 –параграф 2 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1е. 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 съобразно 
член 11 от Директива 89/391/ЕИО.“

Or. en

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 74
Licia Ronzulli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1в. 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."

Or. it
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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 75
Rovana Plumb

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 ж (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1ж. Заглавието на член 7 се заменя 
със следния текст:
„Нощен труд“

Or. en

Изменение 76
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1з. Член 7, параграф 1 се заменя със 
следния текст:

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че работничките, 
посочени в член 2, няма да бъдат 
задължавани да полагат нощен труд:

а) през последните 10 седмици преди 
раждането;
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б) през останалата част от 
бременността, ако това е необходимо 
в интерес на здравето на майката 
или на нероденото дете;
в) през целия период на кърмене.

Or. en

Изменение 77
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) прехвърляне на съвместим дневен 
работен график;

Or. en

Изменение 78
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1й. 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 



PE430.643v01-00 24/68 AM\795886BG.doc

BG

параграф 1, буква б), представят на 
работодателя медицинско 
свидетелство.

Or. en

Изменение 79
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1к. 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.

Or. en

Изменение 80
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2в. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че бащите на деца на 



AM\795886BG.doc 25/68 PE430.643v01-00

BG

възраст под 12 месеца не са 
задължени да полагат нощен труд.

Or. en

Изменение 81
Marije Cornelissen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а. Добавя се следният член:
„Член 7а
Извънреден труд
1. Бременните работнички, както и 
работничките с деца на възраст под 
12 месеца, не са задължени да полагат 
извънреден труд.
2. Работничките кърмачки не са 
задължени да полагат извънреден 
труд през периода на кърмене, когато 
това е необходимо в интерес на 
тяхното здраве или здравето на 
детето.“

Or. en

Изменение 82
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а. Добавя се следният член:

Член 7а
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Извънреден труд
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.

Or. de

Изменение 83
Thomas Mann, Martin Kastler

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 най-малко 14 седмици преди и/или 
след раждането.

Or. de

Обосновка

There is little evidence that the maternity leave period that has applied to date has provided 
inadequate health protection, or for the assertion that optimal health protection requires a 
maternity leave period of 18 or more weeks. From the point of view of health protection, 
which provides the legal basis for the existing Directive, there is no medical reason for a 
longer period. The Parental Leave Directive, based on an agreement between the social 
partners, already provides sufficient regulation at European level on compatibility of family 
and work. 
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Изменение 84
Marije Cornelissen

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 най-малко 24 седмици преди и/или 
след раждането.

Or. en

Обосновка

Понастоящем продължителността на отпуска по майчинство варира между 8 и 45 
седмици в 27-те държави-членки на ЕС, като една част е платен отпуск, а друга -
неплатен. В някои държави трябва да се подаде молба за разрешаване на 
допълнителен отпуск, за да се продължи кърменето след изтичането на платения 
отпуск по майчинство. Удължаването на отпуска по майчинство от понастоящем 14 
седмици на 24 седмици ще даде възможност на родилките, ако желаят, да кърмят 
децата си шест месеца без прекъсване, без да им се налага да „жонглират“ с други 
възможности като например прибягване до медицински удостоверения.

Изменение 85
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По отношение на последните 
четири седмици от периода, посочен в 
параграф 1, съществуваща на 
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национално равнище схема за отпуск 
по семейни причини може да се счита 
за отпуск по майчинство за целите на 
настоящата директива, при условие 
че осигурява цялостна защита на 
работничките по смисъла на член 2 
на директивата, която е равностойна 
на определеното в настоящата 
директива равнище. В този случай 
общата продължителност на 
предоставения отпуск трябва да 
надхвърля периода на родителския 
отпуск, предвиден в Директива 
96/34/ЕО.
Възнаграждението за последните 4 
седмици от отпуска не е по-ниско от 
обезщетението, посочено в член 113, 
параграф 3, или като алтернативен 
вариант може да се равнява на 
средния размер на възнаграждението 
за 18-те седмици на отпуск по 
майчинство, което се равнява на поне
две трети от последната месечна 
заплата или от средната месечна 
заплата, както е постановено 
съгласно националното 
законодателство, до максималния 
размер, определен в националното 
законодателство. Държавите-членки 
могат да определят периода, въз 
основа на който се изчислява 
размерът на тази средна месечна 
работна заплата.

Or. en

Изменение 86
Martin Kastler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По отношение на последните 
четири седмици от периода, 
определен в параграф 1, съществуващо 
на национално равнище право на 
отпуск по семейни причини може да 
се счита за отпуск по майчинство по 
смисъла на настоящата директива, 
ако националните разпоредби 
гарантират равнище на защита на 
работничките по смисъла на член 2, 
което е равностойно на определеното 
в настоящата директива равнище. В 
такъв случай цялата 
продължителност на предоставения 
отпуск трябва да надхвърля периода, 
посочен в Директива 96/34/ЕО.
Заплащането за последните четири 
седмици от отпуска по майчинство 
не трябва да бъде по-ниско от 
обезщетението, посочено в член 11, 
параграф 3. Като алтернатива 
заплащането може да  бъде 
равностойно на средното заплащане 
през 18-те седмици на отпуска по 
майчинство, което трябва да се 
равнява на поне 67% от последната 
работна заплата или средна месечна 
заплата съгласно националното 
законодателство; националното 
законодателство може да определя 
максимален размер. Държавите-
членки могат да определят 
периодите, които се вземат предвид 
за изчисляване на средната месечна 
заплата.    

Or. de

Обосновка

Ако държави-членки, в които продължителността на отпуска по майчинство е малко 
по-кратка от посочената в предложението на Комисията, разполагат с разпоредби 
относно семейните помощи, които позволяват на майката да ползва отпуск по 
майчинство при благоприятни финансови условия, тези държави-членки следва да не 
бъдат натоварвани допълнително със задължително удължаване на 
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продължителността на отпуска по майчинство, а да бъдат насърчавани да търсят 
още новаторски разпоредби относно отпуска по майчинство. Това предоставя на 
държавите-членки повече свобода на действие и по този начин е в съответствие с 
принципа на субсидиарност.

Изменение 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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 
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.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици 
преди и най-малко шест седмици след 
раждането. Такъв отпуск следва също 
да бъде предоставен и в случай на 
мъртвородено дете и да не бъде 
прекъсван в случай на смърт на 
новороденото по време на отпуска 
при условие, че работничката 
представи удостоверение за раждане, 
съставено от акушер. 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.

Or. el

Обосновка

В медицинските кръгове се счита, че последните седмици преди раждането са от 
решаващо значение за развитието на ембриона, като в същото време бременната 
жена очевидно среща затруднения да работи през този период. Освен това в 
случаите на мъртвородени деца или смърт на новородени е разумно на жената да 
бъде дадено време да се възстанови физически и психологически.
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Изменение 88
Martin Kastler

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
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.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от шест седмици преди и осем 
седмици след раждането.

Or. de

Обосновка

Постановяването на продължителността на отпуска гарантира, от една страна, че
майката и детето са защитени, когато това е най-необходимо, и, от друга страна, 
позволява по-голяма предсказуемост за работодателите в сравнение с разпоредбите, 
които предоставят определянето на продължителността на отпуска на личната 
преценка на жената.

Изменение 89
Thomas Mann

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 раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки, за да 

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, трябва да включва 
задължителен отпуск по майчинство от 
най-малко две седмици, които съгласно 
националното законодателство и/или 
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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.

практика могат да бъдат разделени 
между периодите преди и/или след 
раждането. Държавите-членки могат да 
ограничат периода на отпуска по 
майчинство преди раждането.

Or. de

Обосновка

It is important to maintain the current rules under Directive 92/85/EEC under which two 
weeks of compulsory maternity leave must be taken before and/or after the birth and to leave 
the distribution of the remaining period to the Member States. This is in line with a concern of 
the vast majority of Member States, as national rules – for reasons which are comprehensible 
and can be explained in the context of the overall balance of national systems – differ widely 
and Community rules have not been proven to be  necessary .

Изменение 90
Konstantinos Poupakis

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 
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.

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

Or. el
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Обосновка

Периодът на задължителен отпуск преди раждане е изключително важен, за да се 
гарантира, че върху никоя работничка не е оказван натиск да работи до последната 
фаза на бременността, и за да се предостави минимална степен на защита за 
здравето както на бъдещата майка, така и на нероденото дете.

Изменение 91
Ilda Figueiredo

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 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.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен
отпуск при заплащане в пълен размер
от най-малко 16 седмици след 
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 
срок от 16 седмици се прилага спрямо 
всички работнички, независимо от 
броя на изработените от тях до този 
момент дни.

Or. pt

Изменение 92
Licia Ronzulli

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 
раждането. Държавите-членки могат да 
удължат задължителната част от 
отпуска по майчинство до най-много 
десет седмици след и четири седмици
преди раждането.  

Or. it

Обосновка

Защитата на работничките следва да се съсредоточи върху периода непосредствено 
след раждането, когато кърменето и процесът на растеж на детето изискват 
големи физически и психически усилия от страна на жената.

Изменение 93
Rovana Plumb

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 
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.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 
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 се прилага спрямо всички 
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работнички, независимо от броя на 
изработените от тях дни преди 
раждането.

Or. fr

Обосновка

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.

Изменение 94
Evelyn Regner

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 
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.

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

Or. de

Обосновка

Задължителният отпуск по майчинство преди раждане е от полза за здравословното 
състояние на бременните жени, тъй като в този период те са подложени на голямо 
физическо натоварване, а стресът и напрежението на работното място през 
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седмиците преди раждането може да увеличи риска от преждевременно раждане и 
също така може да изправи съответните работнички пред невъзможност да се 
подготвят подобаващо за доказано изключително натоварващия във физическо и 
психическо отношение период след раждането.

Изменение 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2α. При прекъсване на бременността 
вследствие на усложнения преди 
двадесет и осмата седмица, на 
работничката се предоставя отпуск 
от най-малко шест седмици.

Or. el

Обосновка

Женският организъм се нуждае от разумен срок от време, за да се възстанови след 
неуспешна бременност.

Изменение 96
Licia Ronzulli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работничката трябва да посочи периода 
на избрания от нея отпуск по 
майчинство най-малко два месеца преди 
неговото начало.

2a. Работничката посочва избрания 
от нея период на отпуск по 
майчинство три месеца преди 
началото на този отпуск.

Or. it



AM\795886BG.doc 37/68 PE430.643v01-00

BG

Обосновка

Задължителното посочване на датите на отпуска по майчинство ще улесни 
планирането на работата от работодателите и ще допринесе за избягване на 
организационни проблеми. 

Изменение 97
Ria Oomen-Ruijten

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

Or. nl

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 98
Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. nl

Обосновка

Общата продължителност на нормалния отпуск също се изразява в седмици.

Изменение 99
Nadja Hirsch

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предродилната част от отпуска по 
майчинство се удължава с периода 
между датата на термина и 
действителната дата на раждане, с 
каквато и продължителност да е 
той, без това да води до съкращаване 
на останалата част от отпуска. 

заличава се

Or. de

Обосновка

Работодателят трябва да бъде в състояние да предвиди и планира завръщането на 
работничката на работното място, дори и при по-късно раждане.

Изменение 100
Nadja Hirsch

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

заличава се

Or. de

Обосновка

По причини, свързани с принципа на субсидиарност, този вид разпоредба следва да 
бъде от компетентността на държавите-членки. Не е необходимо да се изреждат 
примери за случаи, в които се предвижда допълнителен отпуск по майчинство, тъй 
като държавите-членки следва да могат да определят това сами за себе си.

Изменение 101
Thomas Mann

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

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че периодът на отпуска по 
майчинство се удължава в случаи, в 
които има медицински причини за 
това. Продължителността на този
отпуск следва да позволява отчитане на 
специалните нужди на майката и на 
детето/децата.  Отпускът по 
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отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.  

майчинство следва да се удължи с 
най-малко осем седмици след 
раждането на дете с увреждания. 

Or. de

Обосновка

Не е необходимо да се изреждат примери за случаи, в които се предвижда 
допълнителен отпуск по майчинство, тъй като това следва да бъде от 
компетентността на държавите-членки . Единственото изключение е раждането на 
дете с увреждания, тъй като в този случай е необходима максимална защита.

Изменение 102
Ilda Figueiredo

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 
платен отпуск в случаите на 
преждевременно раждане, за деца, 
хоспитализирани при раждането, 
новородени деца с увреждания и при 
едновременно раждане на повече от 
едно дете, или когато майката е с 
увреждания. Продължителността на 
допълнителния отпуск следва да бъде 
пропорционална и да позволява 
отчитане на специалните нужди на 
майката и на детето/децата. 
Държавите-членки също осигуряват 
период на платен отпуск от 
дванадесет седмици в случаи на 
раждане на мъртво дете.

Or. pt
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Изменение 103
Martin Kastler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че 
отпуските, ползвани четири или 
повече седмици преди раждането 
поради болест или усложнения, 
произтичащи от бременност, не 
оказват въздействие върху 
продължителността на отпуска по 
майчинство.

заличава се

Or. de

Обосновка

В името на принципа на субсидиарност, компетентността за разработването на 
подходящите мерки следва да се предостави на социалните партньори в държавите-
членки.

Изменение 104
Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че 
отпуските, ползвани четири или 
повече седмици преди раждането 
поради болест или усложнения, 
произтичащи от бременност, не 
оказват въздействие върху 
продължителността на отпуска по 
майчинство.

заличава се
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Or. de

Обосновка

Невключването в отпуска по майчинство на отпуските по болест, ползвани четири 
или повече седмици преди раждането, следва да се отхвърли, тъй като представлява 
несъразмерно удължаване на целия период на отпуск, в съчетание с предвидената 
гъвкавост относно това кога се взема отпускът по майчинство. Заличаването на 
този параграф гарантира, че работодателите могат (тъй като това е необходимо за 
тях) да предвиждат и планират завръщането на работничката на работното място.

Изменение 105
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че 
отпуските, ползвани четири или повече
седмици преди раждането поради 
болест или усложнения, произтичащи от 
бременност, не оказват въздействие 
върху продължителността на отпуска по 
майчинство.

5. Държавите-членки гарантират, че 
отпуските, ползвани до шест седмици 
преди раждането поради болест или 
усложнения, произтичащи от 
бременност, се включват в
продължителността на отпуска по 
майчинство.

Or. de

Изменение 106
Thomas Mann, Martin Kastler

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. 
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Or. de

Изменение 107
Marije Cornelissen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Добавя се  следният член:
„Член 8а

Отпуск по бащинство/съвместно 
майчинство

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че  работниците, чиито 
съпруги или партньорки, с които 
съжителстват на семейни начала, са 
родилки, имат право на платен и 
непрехвърлим отпуск по 
бащинство/съвместно майчинство 
от най-малко две задължителни 
седмици, който да могат да ползват, 
след като техните 
съпруги/партньорки, с които 
съжителстват на семейни начала, 
родят.
2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че работниците, чиито 
съпруги или партньорки, с които 
съжителстват на семейни начала, са 
родилки, имат право на специален 
отпуск, включващ неизползваната 
част от отпуска по майчинство при 
смърт или физическа неспособност на 
майката.“

Or. en
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Изменение 108
Ilda Figueiredo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Добавя се следният член:
Член 8а

Отпуск по бащинство
1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че работниците, които 
имат новородено дете, имат право на 
платен и непрехвърлим отпуск по 
бащинство от минимум четири 
поредни седмици, от които две са 
задължителни и се вземат след като 
тяхната съпруга или партньорка е 
родила.
2. Държавите-членки предприемат 
необходимите действия, за да 
гарантират, че бащите могат да 
ползват специален отпуск, 
съответстващ на неизползваната 
част от отпуска по майчинство при 
смърт или физическа неспособност на 
майката. 

Or. pt

Изменение 109
Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Забрана за уволнение

С цел да се гарантира на 
работничките, по смисъла на член 2, 
упражняването на тяхното право на 
закрила на здравето и безопасността 
им, което се признава от 
разпоредбите на настоящия член:
1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в 
член 8, параграф 1, освен в 
изключителни случаи, които не са 
свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената 
в страната практика и, където е 
приложимо, след като 
компетентните органи са дали 
своето съгласие.

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.

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за закрила на 
работничките, по смисъла на член 2, 
от последиците от незаконно 
уволнение по смисъла на точки 1 и 2. 
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4. По-неблагоприятното третиране 
на жена въз основа на бременност или 
отпуск по майчинство по смисъла на 
член 8 представлява дискриминация 
по смисъла на Директива 2002/73/ЕО, 
преработена с Директива 2006/54/ЕО.

Or. de

Обосновка

Разширяването на обхвата на разпоредбите за закрила от уволнение биха наложили 
голяма финансова и организационна тежест върху работодателите, а тя не е от 
съществено значение за закрилата на здравето на съответните работнички. В името 
на принципа на субсидиарност и поради икономическите последици, държавите-
членки следва да решат дали следва да се разшири обхватът на тези разпоредби. 

Изменение 110
Ilda Figueiredo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в 
член 8, параграф 1, освен в 
изключителни случаи, които не са 
свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената 
в страната практика и, където е 
приложимо, след като 
компетентните органи са дали 
своето съгласие.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за 
предотвратяване на всякакво 
прекъсване на отпуска по 
майчинство, отпуска по бащинство 
или специалния отпуск за 
отглеждане на деца по причини, 
свързани с удобството на 
работодателя, и за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до една 
година след раждането.

Or. pt
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Изменение 111
Licia Ronzulli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение и са разрешени от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика и, 
където е приложимо, след като 
компетентните органи са дали своето 
съгласие.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, както и до навършване 
на едногодишна възраст от детето, 
освен в изключителни случаи, които не 
са свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие.

Or. it

Обосновка

Работничките следва да се ползват със закрила през целия период на отпуска по 
майчинство и тази закрила следва да се удължи до навършването на едногодишна 
възраст от детето.

Изменение 112
Martin Kastler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение и са разрешени от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика и, 
където е приложимо, след като 
компетентните органи са дали своето 
съгласие.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение и са разрешени от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика и, 
където е приложимо, след като 
компетентните органи са дали своето 
съгласие.

Or. de

Обосновка

Би било много трудно да се докаже наличието или липсата на подготовка за 
уволнение и поради това се създава по-скоро правна несигурност, отколкото яснота. 

Изменение 113
Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в 
член 8, параграф 1, освен в 
изключителни случаи, които не са 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до най-малко 
16 седмици след раждането, освен в 
изключителни случаи, които не са 
свързани с тяхното положение и са 
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свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие.

разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие.

Or. nl

Обосновка

Докладчикът посочва период от четири седмици. Общата продължителност на 
нормалния отпуск също се изразява в седмици.

Изменение 114
Licia Ronzulli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в 
член 8, параграф 1, освен в 
изключителни случаи, които не са 
свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2 до навършване на 
едногодишна възраст от детето, 
освен в изключителни случаи, които не 
са свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие.

Or. it

Обосновка

За предпочитане е срокът на действие на забраната на уволнението да се удължи до 
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навършването на едногодишна възраст от детето, тъй като майките се нуждаят 
от повишена закрила след изтичането на отпуска по майчинство.

Изменение 115
Marije Cornelissen

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 
необходимите мерки, за да 
гарантират здравословни и безопасни 
условия на труд на бременните 
работнички или работничките 
кърмачки във връзка с ергономичните 
условия, работното време 
(включително нощен труд и смяна на 
работно място), интензивността на 
работата и увеличаването на 
защитата от специфични 
инфекциозни агенти, опасни 
вещества и йонизираща радиация; 
това включва задължението на 
работодателя да приспособи 
работното място към 
потребностите на бременните 
работнички или работничките 
кърмачки по отношение на тяхното 
здраве и безопасност.

Or. en

Обосновка

Закрилата на здравето и безопасността на бременните работнички следва да бъде 
основна грижа на настоящата директива.
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Изменение 116
Thomas Mann

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 съществените 
разпоредби на националното право 
относно уволнението. 

Or. de

Изменение 117
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
дискриминацията на бременни жени 
на пазара на труда, като създават 
равни възможности за назначаване на 
работа, ако бременните жени 
отговарят на всички изисквания за 
съответната длъжност.

Or. en
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Изменение 118
Rovana Plumb

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 119
Martin Kastler

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

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, 

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 
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равностойно на пълния размер на 
работната им заплата.

удостовери, че жените са 
трудоспособни, или работодателят 
трябва да ги наеме отново на работа 
при обичайните условия, или до 
началото на отпуска си по майчинство 
по смисъла на член 8, параграф 2, те 
получават обезщетение, равностойно на 
пълния размер на работната си заплата.

Or. de

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 120
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) 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.

Or. en

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".
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Изменение 121
Thomas Mann

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

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, 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. 

Or. de

Изменение 122
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б), е по подходящ начин 
равностойно, ако гарантира доход, 
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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.

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.

Or. en

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 123
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б), не може да бъде по-ниско от 
размера на обезщетението, получавано 
от работничките по смисъла на член 2 в 
случай на прекъсване на трудова 
дейност по здравословни причини, или 
по-ниско от две трети от 
последната месечна заплата на 
работничката съгласно 
националното законодателство; 
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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.

националният законодател може да 
определя тавани и референтни 
периоди.    

Or. de

Обосновка

The argument for a rule offering alternatives – sick pay or two thirds of the last salary – is 
that it takes account of those Member States which are already providing considerable 
financial benefits across the whole range of all  health- and family- related benefits. Member 
States which pay less in benefits but have long maternity leave periods would also not have to 
make any adjustments. It would also for the first time set a minimum level of maternity 
benefits in the EU that did not depend on sick pay.

Изменение 124
Ilda Figueiredo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б), се счита за равностойно, ако 
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 100% от последната месечна 
заплата или от средната месечна 
заплата на работничката. 
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата.
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средна месечна работна заплата.

Or. pt

Изменение 125
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Добавя се точка 3a, както следва:
3a) трябва да се гарантира правото 
на работничките в отпуск по 
майчинство да получават, ако е 
приложимо, автоматично 
повишаване на заплатата, без да им 
се налага временно да прекъсват 
отпуска си по майчинство, за да се 
възползват от повишаването на 
заплатата.

Or. en

Обосновка

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 126
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква г)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Като вземат предвид 
потребностите на работничките и 
на работодателите, държавите-
членки приемат мерките, необходими за 
да се гарантира, че работничките по 
смисъла на член 2 могат през периода 
на отпуск по майчинство, както е 
предвиден в член 8, или при 
завръщането си от него, да поискат 
промяна на работното си време и 
ритъм, а работодателите са 
задължени да разгледат такива 
искания.

5. Държавите-членки приемат 
мерките, необходими, за да се
гарантира, че работничките по смисъла 
на член 2, както и работничките 
осиновителки в случаи на сурогатна 
бременност при завръщането си от 
отпуск по майчинство, предвиден в 
член 8, имат право всеки ден в 
продължение на период от 30 месеца 
или да пристигат на работното си 
място един (1) час по-късно, или да си 
тръгват от работното си място 
един (1) час по-рано. Като 
алтернатива, със съгласието на 
техния работодател, техният дневен 
работен график може да се намали с 
два (2) часа за първите дванадесет 
месеца и с един (1) час за следващите 
шест месеца. Тези условия по никакъв 
начин няма да се отразят на тяхното 
трудово възнаграждение. 

Or. el

Обосновка

От голямо значение е да се активизират усилията за съвместяване на семейния и 
професионалния живот.  От съществено значение е да се насърчи раждаемостта в 
Европа, където населението все повече застарява. Също така ще бъде необходимо да 
се увеличи заетостта сред жените в отговор на значителните опасения, свързани с 
икономическата устойчивост, и на важни социални въпроси. 

Изменение 127
Ole Christensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-4) В член 12 се добавя следният 
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параграф:
„1а. Държавите-членки могат да 
поверят на социалните партньори на 
съответното равнище, съгласно 
националното законодателство и 
практика в отделните държави-
членки, запазването или сключването 
на колективни трудови договори, в 
които се определят подробни 
разпоредби относно подобряването на 
безопасността и здравето по време на 
работа на бременните работнички и 
на работничките родилки или 
кърмачки.
В тези колективни договори и в 
съществуващите споразумения 
относно ...*, както и при 
подновяването на подобни 
споразумения, при условие че се спазва 
общата закрила на безопасността и 
здравето по време на работа на 
бременните работнички и на 
работничките родилки или кърмачки 
(съгласно условията и ограниченията, 
определени от държавите-членки), 
могат да се определят условия и 
разпоредби, различаващи се от 
посочените в настоящата директива, 
при условие че са в съответствие и 
спазват целите и принципите на 
директивата.“
ОВ: моля, въведете датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

Or. da

Обосновка

Няколко страни вече имат разпоредби относно отпуска по майчинство, които са по-
добри от предвидените в настоящата директива. В някои държави-членки повечето 
от условията, свързани с отпуска по майчинство, се определят от социалните 
партньори. Ако колективните трудови договори се придържат към принципите и 
целите на Директивата за бременните работнички, следва да може да се запазят или 
сключат подобни споразумения. Това е в съответствие с принципа на „гъвкава 
сигурност“ и ще бъде от полза за работничките, за които се отнася директивата. 
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Изменение 128
Milan Cabrnoch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Създава се следният член 12a: заличава се

Член 12a

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. 

Параграфи от 1 до 4 се прилагат също 
спрямо всички съдебни производства, 
предприети в съответствие с член 12.
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Or. cs

Обосновка

Предложението за регламент нарушава принципа на презумпция на 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 друга страна, която заявява, че „нищо не се е случило“, да докаже, че нищо не се е 
случило.

Изменение 129
Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Създава се следният член 12a: заличава се

Член 12a
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.
2. Параграф 1 не възпрепятства 
държавите-членки да въведат 
доказателствени правила, които са 
по-благоприятни за ищеца.
3. Параграф 1 не се прилага спрямо 
наказателните производства.
4. Държавите-членки могат да не 
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прилагат параграф 1 спрямо 
производства, в рамките на които 
съдът или друг компетентен орган 
разследва фактите по делото. 
5. Параграфи от 1 до 4 се прилагат 
също спрямо всички съдебни 
производства, предприети в 
съответствие с член 12. 

Or. de

Обосновка

Принципът на преместване на доказателствената тежест не следва да се залага в 
директивата, тъй като налага ненужна бюрократична тежест върху работодателя 
(като задължението за предоставяне на подробна документация) и по този начин 
издига нова пречка пред заетостта сред жените.

Изменение 130
Thomas Mann, Martin Kastler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Създава се следният член 12a: заличава се

Член 12 a
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 
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директивата пада върху ответника. 
2. Параграф 1 не възпрепятства 
държавите-членки да въведат 
доказателствени правила, които са 
по-благоприятни за ищеца.
3. Параграф 1 не се прилага спрямо 
наказателните производства.
4. Държавите-членки могат да не 
прилагат параграф 1 спрямо 
производства, в рамките на които 
съдът или друг компетентен орган 
разследва фактите по делото.
5. Параграфи от 1 до 4 се прилагат 
също спрямо всички съдебни 
производства, предприети в 
съответствие с член 12.

Or. de

Обосновка

Принципът на преместване на доказателствената тежест не следва да се залага в 
директивата, тъй като налага ненужна бюрократична тежест върху работодателя 
(като задължението за предоставяне на подробна документация) и по този начин 
издига нова пречка пред заетостта сред жените.

Изменение 131
Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 
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такова нарушение, задължението да 
докаже, че няма нарушение на 
директивата пада върху ответника.

такова нарушение, задължението да 
докаже, че няма нарушение на 
директивата, пада върху ответника или 
работодателя.

Or. nl

Обосновка

Следва да се упомене и работодателят като едно от заинтересованите лица, 
независимо от това дали той се явява ответник. 

Изменение 132
Konstantinos Poupakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да не 
прилагат параграф 1 спрямо 
производства, в рамките на които 
съдът или друг компетентен орган 
разследва фактите по делото.

заличава се

Or. el

Обосновка

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of  the 
relevant provisions concerning equal treatment, ensuring more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer .Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
the entitlements and protection afforded her under the provisions of this directive would be 
substantially undermined. 
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Изменение 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да не 
прилагат параграф 1 спрямо 
производства, в рамките на които съдът 
или друг компетентен орган разследва 
фактите по делото.

4. Държавите-членки могат да не 
прилагат параграф 1 спрямо 
производства, в рамките на които съдът 
разследва фактите по делото.

Or. el

Обосновка

Гарантира по-ефективна защита за съответните служителки.

Изменение 134
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 92/85/ЕИО
Член 12 a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Параграфи от 1 до 4 се прилагат също 
спрямо всички съдебни производства, 
предприети в съответствие с член 12.

5. Параграфи от 1 до 3 се прилагат също 
спрямо всички съдебни производства, 
предприети в съответствие с член 12.

Or. el

Обосновка

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of the 
relevant provisions concerning equal treatment, providing more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer. Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
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the entitlements and protection accorded to her under the provisions of this directive would 
be substantially undermined.

Изменение 135
Konstantinos Poupakis

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.

Or. el

Обосновка

Разширяването на обхвата на защитата от репресалии, така че в него да се включат 
свидетелите, предоставя възможност да се осигури, че те са свободни да дават 
надеждни свидетелски показания при съдебни производства, образувани във връзка с 
жалба, без да се страхуват от дискриминация.

Изменение 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 92/85/ЕИО
Член 12 в
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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 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

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.

Or. de

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 
собственото им съдебно право. 

Изменение 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 92/85/ЕИО
Член 12 г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12г
Орган по въпросите на 
равнопоставеността 

заличава се

Държавите-членки гарантират, че 
органът/органите за насърчаване, 
анализ, мониторинг и подпомагане на 
равното третиране на всички лица 
без дискриминация, основана на пола, 
упоменат(и) в член 20 от Директива 
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2002/73/ЕО, преработена с Директива 
2006/54/ЕО, в допълнение разполага(т) 
с правомощия по въпросите, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива, в случаите, в които тези 
въпроси са преди всичко свързани с 
принципа за равно третиране, а не със 
здравето и безопасността на 
работничките.

Or. de

Обосновка

Дори политики за улесняване на постигането на  баланс между професионалния и 
личния живот, следва да вземат предвид целта за намаляване на бюрокрацията. 
Възлагането на допълнителни задачи, свързани със защитата на майките, на 
националните органи по въпросите на равенството като че ли противоречи на тази 
цел.


