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Έκθεση A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 

γαλουχουσών εργαζοµένων 
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  1α. Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες τέσσερις 
εβδοµάδες της περιόδου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ένα ήδη ισχύον 
καθεστώς άδειας για οικογενειακούς 
λόγους που υπάρχει σε εθνικό επίπεδο 
µπορεί να θεωρηθεί άδεια µητρότητας 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
υπό τον όρο ότι παρέχει γενική προστασία 
στις εργαζόµενες κατά την έννοια του 
άρθρου 2 που είναι επαρκής σε σχέση µε 
το επίπεδο που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, η 
συνολική περίοδος άδειας πρέπει να 
υπερβαίνει την περίοδο της γονικής 
άδειας που προβλέπεται στην οδηγία 
96/34/ΕΚ.  

 Η αµοιβή για τις τελευταίες τέσσερις 
εβδοµάδες δεν είναι χαµηλότερη από το 
επίπεδο που εµφαίνεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 ή, εναλλακτικά, µπορεί να 
είναι ο µέσος όρος της αµοιβής για τις 18 
εβδοµάδες άδειας µητρότητας, η οποία 
ισούται τουλάχιστον µε τα δύο τρίτα του 
τελευταίου µηνιαίου µισθού ή του µέσου 
µηνιαίου µισθού όπως ορίζεται σύµφωνα 
µε την εθνική νοµοθεσία, µε την 
επιφύλαξη τυχόν ανώτατου ορίου που έχει 
τεθεί από την εθνική νοµοθεσία. Τα 
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κράτη µέλη δύνανται να καθορίζουν τις 
περιόδους βάσει των οποίων 
υπολογίζονται οι µέσοι µηνιαίοι µισθοί.  

 Όταν ένα κράτος µέλος προβλέπει 
περίοδο πλήρως αµειβόµενης άδειας 
µητρότητας τουλάχιστον 16 εβδοµάδων, 
το κράτος αυτό µπορεί να αποφασίσει ότι 
οι δύο τελευταίες εβδοµάδες καλύπτονται 
µέσω άδειας πατρότητας που υπάρχει σε 
εθνικό επίπεδο µε το ίδιο επίπεδο 
αµοιβής.  

Or. en 
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Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 

γαλουχουσών εργαζοµένων 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο γ 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 11 – σηµείο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. το επίδοµα που αναφέρεται στο σηµείο 2 

στοιχείο β) θεωρείται κατάλληλο εφόσον 
εγγυάται εισόδηµα ισοδύναµο µε τον 
τελευταίο µηνιαίο µισθό ή µέσο όρο 
µηνιαίου µισθού, µε την επιφύλαξη τυχόν 
ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την 
εθνική νοµοθεσία. Αυτό το ανώτατο όριο 
δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από το 

επίδοµα που λαµβάνει η εργαζόµενη κατά 

την έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση 

διακοπής της δραστηριότητας για λόγους 

που συνδέονται µε την υγεία της 

εργαζοµένης. Τα κράτη µέλη δύνανται να 
καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζεται ο µέσος όρος του µηνιαίου 
µισθού. 

3. το επίδοµα που αναφέρεται στο σηµείο 2 

στοιχείο β) δεν µπορεί να είναι 

χαµηλότερο από το επίδοµα που λαµβάνει 

η εργαζόµενη κατά την έννοια του άρθρου 

2 σε περίπτωση διακοπής της 

δραστηριότητας για λόγους που 

συνδέονται µε την υγεία της εργαζοµένης, 
ή όχι λιγότερο από τα τρία τέταρτα του 
τελευταίου µηνιαίου µισθού της 
εργαζοµένης σύµφωνα µε το εθνικό 
δίκαιο· ο εθνικός νοµοθέτης µπορεί να 
καθορίζει ανώτατα όρια και περιόδους 
αναφοράς.  

Or. en 
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Έκθεση A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 

γαλουχουσών εργαζοµένων 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  1α. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
8α: 

 "Άρθρο 8α 

 Άδεια πατρότητας 

 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα προκειµένου να διασφαλίζουν ότι 
οι εργαζόµενοι, των οποίων η  σύντροφος 
ζωής έχει πρόσφατα γεννήσει, να 
δικαιούνται συνεχή περίοδο πλήρως 
αµειβόµενης και µη µεταβιβάσιµης 
άδειας πατρότητας διάρκειας 
τουλάχιστον δύο εβδοµάδων, η οποία 
λαµβάνεται µετά τον τοκετό της 
συζύγου/συντρόφου τους εντός της 
περιόδου άδειας µητρότητας·  

 Τα κράτη µέλη που δεν έχουν ήδη 
εισαγάγει µη µεταβιβάσιµη πλήρως 
αµειβόµενη άδεια πατρότητας µε βάση 
όρους αντίστοιχους µε εκείνους της 
άδειας µητρότητας, εξαιρουµένης της 
διάρκειας, η οποία θα λαµβάνεται εντός 
της περιόδου άδειας µητρότητας σε 
υποχρεωτική βάση για συνεχή περίοδο 
διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδοµάδων 
µετά τον τοκετό της συζύγου/συντρόφου 
του εργαζόµενου, ενθαρρύνονται 
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µετ'επιτάσεως να το πράξουν µε σκοπό 
να προωθήσουν την ίση συµµετοχή και 
των δύο γονέων στην εξισορρόπηση 
οικογενειακών δικαιωµάτων και 
ευθυνών·  

 2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα προκειµένου να διασφαλίζουν ότι 
οι εργαζόµενοι, των οποίων η σύντροφος 
ζωής έχει πρόσφατα γεννήσει, 
δικαιούνται να λαµβάνουν ειδική άδεια 
που περιλαµβάνει το µη χρησιµοποιηθέν 
τµήµα της άδειας µητρότητας  σε 
περίπτωση θανάτου ή φυσικής αδυναµίας 
της µητέρας."  

Or. en 

 

 


