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Изменение 19
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 153 от Договора постановява, 
че Европейският парламент и Съветът 
могат да приемат, посредством 
директиви, минимални изисквания за 
насърчаване на подобрения, особено в 
работната среда, за да се гарантира по-
добро ниво на защита на здравето и 
безопасността на работниците. Тези 
директиви трябва да избягват 
налагането на административни, 
финансови и правни ограничения по 
начин, който би попречил на 
създаването и развитието на малки и 
средни предприятия.

(1) Член 153 от Договора постановява, 
че Европейският парламент и Съветът 
могат да приемат, посредством 
директиви, минимални изисквания за 
насърчаване на подобрения, особено в 
работната среда, за да се гарантира по-
добро ниво на защита на здравето и 
безопасността на работниците.

Or. en

Изменение 20
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Важно е да се изтъкне, че 
експозицията на опасни вещества и 
смеси се извършва в различни сектори 
на пазара на труда - включително 
производство, отраслите на услугите, 
селското стопанство, 
здравеопазването и образованието - и 
както в по-големи предприятия, така 
и в малки и средни предприятия. 
Следователно стандартите за здраве 
и безопасност следва да се прилагат 
без изключение за всички области на 
пазара на труда и всички видове 
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предприятия, независимо от техния 
размер.

Or. en

Изменение 21
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 31, параграф 1 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
се предвижда, че всеки работник има 
право на условия на труд, които опазват 
неговото здраве и сигурност и зачитат 
достойнството му.

(2) В член 31, параграф 1 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
се предвижда, че всеки работник има 
право на условия на труд, които опазват 
неговото здраве и сигурност и зачитат 
достойнството му. Следователно 
стандартите за здраве и безопасност 
на работното място при никакви 
обстоятелства не могат да бъдат 
възприемани като административни 
пречки пред предприятията, наемащи 
работници.

Or. en

Обосновка

Правата, свързани с здравето и безопасността на работното място, са посочени в 
Хартата на основните права и съответно следва да се подчертае, че подобни права, 
които са въведени в действие, чрез директиви не могат да се считат за пречки пред 
предприятията. 

Изменение 22
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Тези изменения са необходими, за да 
гарантира оставането в сила на 

(5) Тези изменения са необходими, за да 
се гарантира оставането в сила на 



AM\941756BG.doc 5/6 PE514.764v01-00

BG

горепосочените директиви. горепосочените директиви, без обаче да 
се намалява нивото на защита на 
работниците, предвидено от същите 
директиви.

Or. en

Изменение 23
Мариан Харкин

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В съответствие с член 154 от 
Договора, Комисията се консултира със 
социалните партньори относно 
възможната насока на дадено действие 
на Съюза в тази област.

(7) В съответствие с член 154 от 
Договора, Комисията се консултира със 
социалните партньори относно 
възможната насока на дадено действие 
на Съюза в тази област и социалните 
партньори посочиха, че ще бъдат от 
полза обяснителни насоки, особено за 
МСП.

Or. en

Изменение 24
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Важно е да се посочи, че 
служителите, които упражняват 
определени професии, като фризьори 
или козметици, ежедневно са в 
контакт с вещества и смеси, често 
пъти без подходяща защита. 
Следователно подобни професии 
следва да бъдат обхванати от 
разпоредби, които защитават 
работниците от опасни вещества и 
смеси. Във връзка с това е важно да се 
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припомни Европейското рамково 
споразумение за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на 
труд в сектора на фризьорството, 
постигнато между социалните 
партньори „Coiffure EU“ и „UNI 
Europa Hair and Beauty“, чиято цел е 
да допринася за подобряване на 
здравословните и безопасни условия 
на труд при тези професии. 

Or. en


