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Изменение 15
Gabriele Stauner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Отпускът по майчинство 
съгласно настоящата директива не е 
в противоречие с други правила на 
държавите-членки относно отпуск за 
отглеждане на дете и няма за цел да 
заобиколи тези модели. Отпускът по 
майчинство и отпускът за 
отглеждане на дете се допълват и 
съвместно могат да спомогнат за по-
добър баланс между професионалния 
и семейния живот. Единствено 
самите родители могат да вземат 
решение дали да се върнат на работа 
скоро след раждането на детето или 
да използват възможностите, 
предоставени им от държавите-
членки, като например отпуск за 
отглеждане на дете.

Or. de

Обосновка

В предложението си Комисията създава изкуствено противопоставяне между 
отпуска по майчинство и отпуска за отглеждане на дете. Двата модела се допълват 
и най-вече съвместно могат да спомогнат за по-добър баланс между професионалния 
и семейния живот.
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Изменение 16
Elizabeth Lynne

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.

Or. en

Обосновка

За да може прилагането на директивата от всички държави-членки да е съвместимо 
с целта за гарантиране на здравето и безопасността на работниците, Комисията 
следва да проверява и наблюдава начините, по които държавите-членки използват 
възможностите за дерогация от Директивата за работното време като форма на 
фактическо неприлагане на директивата. 

Изменение 17
Elizabeth Lynne

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Международната организация по 
труда препоръчва минимална 
продължителност на отпуска по 
майчинство 18 седмици, при заплащане 
на обезщетение, равно на пълния размер 
на доходите на жената преди излизането 
в отпуск по майчинство. Конвенцията 
на МОТ за закрила на майчинството 

(10) Международната организация по 
труда препоръчва минимална 
продължителност на отпуска по 
майчинство 18 седмици, при заплащане 
на обезщетение, равно на пълния размер 
на доходите на жената преди излизането 
в отпуск по майчинство. 
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от 2000 г. предвижда задължителен 
отпуск след раждането с 
продължителност шест седмици.

Or. en

Изменение 18
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Длъжност, определена като 
„равностойна“ съгласно член 11, 
параграф 2, буква в), означава, че тази 
длъжност ще бъде по същество 
същата като предишната длъжност, 
както по отношение на 
възнаграждението, така и на 
задълженията.

Or. de

Изменение 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el
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Изменение 20
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Държавите-членки 
предприемат в рамките на 
националните си правни системи 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че вредите, претърпени 
от дадена работничка в резултат на 
нарушения на предвидените в 
настоящата директива задължения –
според съответните правни 
разпоредби на държавите-членки –
подлежат на действителна и 
ефективна компенсация или 
възстановяване, като тези 
компенсации или възстановявания са 
възпиращи и пропорционални на 
претърпените вреди. 

Or. de

Изменение 21
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Лица, които са били обект на 
дискриминация, основаваща се на 
пола, следва да имат адекватни 
средства за правна защита. С цел да 
се предостави по-ефективна защита, 
сдружения, организации и други 
юридически лица също следва да имат 
правото да участват в процесуални 
действия, според съответните 
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правни разпоредби на държавите-
членки, както от името на, така и в 
подкрепа на жертва, без да се 
накърняват националните 
процесуални правила за 
представителство и защита пред 
съдилищата.

Or. de

Изменение 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 1 се добавя следната точка:
„1a. Настоящата директива има за 
цел също така да подобри условията 
на труд на бременните работнички и 
работничките родилки, които 
остават на пазара на труда или се 
завръщат към него, както и да 
постигне по-добро съвместяване на 
професионалния. личния и семейния 
живот.”

Or. en

Обосновка

Допълнителната алинея има за цел да разшири приложното поле на директивата и да 
създаде възможност за включване на въпроси като гъвкаво работно време, отпуск по 
бащинство и др.
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Изменение 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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. en

Обосновка

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

Изменение 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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, 



AM\769559BG.doc 9/35 PE420.190v01-00

BG

наскоро е родила и уведомява 
работодателя си за своето състояние, 
в съответствие с това 
законодателство и/или практика;”

Or. en

Обосновка

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

Изменение 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Рамковата директива относно здравето и безопасността изключва домашните 
помощници. Въпреки това те следва да се включат изрично в закрилата на 
майчинството. 
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Изменение 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Обяснение: Насоките трябва да се актуализират в съответствие с най-новото 
развитие и най-съвременните познания.

Изменение 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

Репродуктивни рискове съществуват както за мъжете, така и за жените, и следва 
да се вземат под внимание по-общо, тъй като са важни дори преди момента на 
зачатието.

Изменение 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1е. В член 4 се добавя следният 
параграф:
„-1. При оценката на рисковете, 
проведена съгласно Директива 
89/391/ЕИО, работодателят включва 
репродуктивни рискове за 
работниците от двата пола.”

Or. en

Обосновка

Репродуктивни рискове съществуват както за мъжете, така и за жените, и следва 
да се вземат под внимание по-общо, тъй като са важни дори преди момента на 
зачатието.

Изменение 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1ж. Встъпителната част от член 4, 
параграф 1 се заменя със следния 
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текст:
„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 член 2, с цел: 

Or. en

Обосновка

Репродуктивни рискове съществуват както за мъжете, така и за жените, и следва 
да се вземат под внимание по-общо, тъй като са важни дори преди момента на 
зачатието.

Изменение 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1з. Първото тире от член 4, 
параграф 1 се заменя със следния 
текст:
„- 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 работничките, 
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които биха могли да се намират в 
състояние, посочено в член 2”

Or. en

Обосновка

Репродуктивни рискове съществуват както за мъжете, така и за жените, и следва 
да се вземат под внимание по-общо, тъй като са важни дори преди момента на 
зачатието.

Изменение 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1и. 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

Репродуктивни рискове съществуват както за мъжете, така и за жените, и следва 
да се вземат под внимание по-общо, тъй като са важни дори преди момента на 
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зачатието.

Изменение 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 й (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1й. Член 5, параграф 2 се заменя със 
следния текст:
„2. Ако регулирането на условията на 
труд и/или работно време не е 
технически и/или обективно 
възможно [...], работодателят 
предприема необходимите мерки за 
преместване на съответната 
работничка на друга работа.”

Or. en

Обосновка

Обяснение: Настоящата формулировка на много алинеи дава на работодателите 
прекалено широк възможност да твърдят, че не могат да приспособят работното 
място или да предложат алтернативно работно място. Чрез заличаването на този 
прекалено отворен текст за работодателя остава достатъчно свобода за 
аргументиране, че подобни алтернативи не са технически или обективно възможни. 

Изменение 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 к (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1к. Член 5, параграф 3 се заменя със 
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следния текст:
„3. Ако преместването й на друга 
работа не е технически и/или 
обективно възможно [...], на 
съответната работничка се полага 
отпуск, в съответствие с 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика за 
целия период, необходим за защита на 
нейната безопасност и здраве.”

Or. en

Обосновка

Обяснение: Настоящата формулировка на много алинеи дава на работодателите 
прекалено широк възможност да твърдят, че не могат да приспособят работното 
място или да предложат алтернативно работно място. Чрез заличаването на този 
прекалено отворен текст за работодателя остава достатъчно свобода за 
аргументиране, че подобни алтернативи не са технически или обективно възможни. 

Изменение 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1л. Член 7, параграф 2, буква б) се 
заменя със следния текст:
„б) напускане на работа или 
удължаване на отпуска по 
майчинство, когато такова 
прехвърляне не е технически или 
обективно възможно [...].

Or. en
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Изменение 35
Anja Weisgerber

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. 

заличава се

Or. de

Обосновка

Действащото понастоящем правило за 14 седмици следва да се запази, тъй като дава 
на държавите-членки необходимата свобода, за да предвидят и други модели, наред с 
отпуска по майчинство, както и да ги комбинират, като например отпуск за 
отглеждане на дете, който включва и бащите. Държавите-членки вече са 
разработили такива модели. Германия създаде система за отпуск за отглеждане на 
дете, която предвижда три години отпуск за отглеждане на дете непосредствено 
след отпуска по майчинство, като за срок от 14 месеца се получава обезщетение за 
отглеждане на дете.

Изменение 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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 

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

майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 14 седмици преди и/или 
след раждането. 

Or. de

Изменение 37
Jamila Madeira

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 18 седмици, и 
възможност да получат при 
поискване отпуск в срок най-много две 
седмици преди раждането.

Or. pt

Обосновка

Работничките трябва да бъдат защитавани срещу всеки натиск от страна на 
работодателите по отношение на незадължителния отпуск по майчинство преди 
раждането. 

Изменение 38
Anja Weisgerber

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.

заличава се

Or. de

Обосновка

Досегашната разпоредба на параграф 2 следва да продължи действието си. Следва да 
се вземат под внимание практиките на държавите-членки. Също така трябва да се 
вземе под внимание, че предприятията се нуждаят от сигурност на планирането във 
връзка с продължителността на отпуска по майчинство. 

Изменение 39
Gabriele Stauner, 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 
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 

(2) След консултация с работодателя 
бременната работничка или вече 
родилата работничка може свободно 
да реши към кой момент около 
раждането да ползва този отпуск.
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раждането.

Or. de

Изменение 40
Gabriele Stauner

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 могат да 
удължат задължителната част от 
отпуска по майчинство, предвидена 
от настоящата директива, до най-
много осем седмици след раждането 
и/или най-много шест седмици преди 
раждането, ако на работничките е 
предоставена възможност изрично да
се обявят за годни за работа в 
рамките на удължения срок чрез 
декларация, която може да се 
оттегли по всяко време.

Or. de

Обосновка

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt.
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Изменение 41
Elizabeth Lynne

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) 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. en

Изменение 42
Anja Weisgerber

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

Or. de

Обосновка

Включването на задължение за посочване на периода на отпуска по майчинство води 
до сигурност на планиране за предприятията. В противен случай, професионалните 



AM\769559BG.doc 21/35 PE420.190v01-00

BG

организации, особено МСП, биха се сблъскали с големи проблеми.

Изменение 43
Jamila Madeira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Обосновка

С оглед на допълнителните предизвикателства за майките с увреждания в 
обществото, много майки с увреждания се нуждаят от допълнителен отпуск по 
майчинство, с цел да се приспособят към новите обстоятелства и да постигнат 
нормално развитие на семейния живот.

Изменение 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5
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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) Периоди на отсъствие преди или 
след раждането поради болест и във 
връзка с бременността се добавят 
към периода от 14 седмици.

Or. de

Изменение 45
Patrizia Toia

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 четири или повече 
седмици преди или след раждането 
поради болест или усложнения 
произтичащи от бременност, или 
призната следродилна депресия, не 
оказват въздействие върху 
продължителността на отпуска по 
майчинство.

Or. it

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира, че защитните мерки по отношение на 
болестите включват и специфичния случай на следродилна депресия, която засяга 
10 % - 15 % от жените и оказва значително въздействие върху професионалния и 
семейния живот.
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Изменение 46
Patrizia Toia

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) Държавите-членки предприемат 
подходящи мерки за признаване на 
следродилната депресия за болест, 
причиняваща нетрудоспособност, и 
подкрепят информационни кампании, 
които имат за цел разпространяване 
на точна информация за 
следродилната депресия и 
отстраняване на рисковете от 
предразсъдъци и заклеймяване, които 
все още се свързват с тази болест.

Or. it

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира, че защитните мерки по отношение на 
болестите включват и специфичния случай на следродилна депресия, която засяга 
10 % - 15 % от жените и оказва значително въздействие върху професионалния и 
семейния живот.

Изменение 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Забрана за уволнение
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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.
(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.
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Or. de

Обосновка

Член 10 от директивата не следва да се изменя. Действащите понастоящем правила 
за уволнение по силата на Директива 92/85/ЕИО се запазват. 

Изменение 48
Gabriele Stauner

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 най-малко 
четири месеца след раждането, 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

Забраната за уволнение в продължение на четири месеца след раждането е за 
предпочитане. Именно след края на отпуска по майчинство, през първите седмици 
след завръщане на работното място майките се нуждаят от особена защита. В този 
период те се сблъскват на място с първите практически проблеми, свързани с баланса 
между професия и семейство. По тази причина препоръчваме краят на срока, за 
който важи забраната за уволнение, да не се свързва задължително с края на отпуска 
по майчинство. 
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Изменение 49
Elisabeth Schroedter

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, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
дванадесет 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.

Or. de

Изменение 50
Jamila Madeira

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 

(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 
дванадесет месеца след края на 
отпуска по майчинство, предвиден в 
член 8, параграф 1, работодателят 
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посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид, ако 
засегнатата работничка поиска това.

трябва да посочи основателни мотиви за 
нейното уволнение в писмен вид.

Or. pt

Обосновка

В този период работодателят трябва винаги да посочва писмено основателните 
мотиви за уволнението, независимо от конкретното желание на работничката.

Изменение 51
Rovana Plumb

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3  буква б
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 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; при 
извънредни обстоятелства, свързани 
с преструктуриране или значителна 
реорганизация на производствения 
процес, на работничките винаги се 
предоставя възможност да проведат 
разговор с работодателя за влиянието 
на промените върху тяхното 
професионално положение, а оттам –
и непряко върху личния им живот;

Or. ro
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Изменение 52
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) работничките по смисъла на член 
2 запазват възможността си за 
развитие на кариерата чрез 
образование и обучение.

Or. de

Обосновка

Работничките следва да се подкрепят, но не следва да получават право на 
допълнителни мерки, тъй като много държави-членки не предвиждат по принцип 
такова право за работниците; следователно то не следва да се приема и за 
работничките по смисъла на член 2.

Изменение 53
Gabriele Stauner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) държавите-членки трябва да 
гарантират, че периодът на отпуска 
по майчинство се счита за период на 
трудова заетост за целите на 
пенсионното осигуряване, както и че 
пенсионните права на работничките 
не се засягат чрез ползване на отпуска 
по майчинство.

Or. de
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Обосновка

Важно е да се гарантира, че пенсионните права на работничките не се засягат по 
никакъв начин чрез ползване на отпуска по майчинство. Държавите-членки трябва да 
предотвратят тази възможност и да обезщетят евентуалната загуба на пенсионни 
права. 

Изменение 54
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) право на работничките по 
смисъла на член 2 на образование и 
професионално обучение с оглед 
консолидиране на перспективите им 
за кариера.

Or. ro

Изменение 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

(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 следва да бъде по-
нисък от 90 % от размера на 
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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.

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.

Or. de

Обосновка

Намаляването на горната граница е за предпочитане с цел предоставяне на 
държавите-членки на повече гъвкавост при приспособяване на националното им 
законодателство.

Изменение 56
Kathy Sinnott

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3  буква г a
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) Добавя се следната буква: 
„(5а) Държавите-членки 
предприемат мерки, за да 
гарантират, че работодателите 
предоставят достатъчно почивки и 
подходящи помещения за 
работничките, които са се завърнали 
от отпуск по майчинство и желаят 
да продължат кърменето.”

Or. en

Обосновка

Съгласно Препоръка A55/15 на СЗО малките деца трябва да бъдат хранени основно с 
майчино мляко през първите шест месеца от живота си, за да имат оптимален 
растеж, развитие и здраве. След това, за да задоволят растящите си хранителни 
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потребности, малките деца следва да получават подходящи и безопасни допълнителни 
храни, докато кърменето продължава до 2-годишна възраст или до по-късно. 
Настоящият член беше добавен, за да се гарантира, че жените са в състояние да 
продължат кърменето и след 6-месечния отпуск по майчинство.

Изменение 57
Anja Weisgerber

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

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

заличава се

(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.
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Or. de

Обосновка

Дискриминацията въз основа на бременност вече изпълнява критериите за 
дискриминация по полов признак. Следователно може да се използва и
съществуващото понастоящем разместване на тежестта за доказване, предвидено в 
Директива 2006/54/ЕИО.

Изменение 58
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Държавите-членки гарантират, 
че сдруженията, организациите или 
други юридически лица, които в 
съответствие с критериите, 
установени от тяхното национално 
право, имат правен интерес от 
гарантиране на спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива, могат да участват, от 
името на ищеца или като негова 
помагаща страна с неговото 
одобрение, във всяко съдебно и/или 
административно производство, 
предназначено за привеждане в 
изпълнение на задълженията по 
настоящата директива. 
(Ако се приеме настоящето изменение, 
параграф 5 се изменя съответно, като 
гласи следното: „Параграфи от 1 до 4а 
се прилагат също спрямо всички 
производства, предприети в 
съответствие с член 12.”)

Or. de
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Изменение 59
Anja Weisgerber

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

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.

Or. de

Изменение 60
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
2002/73/ЕО, преработена с Директива 
2006/54/ЕО, в допълнение разполага(т) с 
правомощия по въпросите, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, в 

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 
2002/73/ЕО, преработена с Директива 
2006/54/ЕО, в допълнение разполага(т) с 
правомощия по въпросите, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, в 
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случаите, в които тези въпроси са преди 
всичко свързани с принципа за равно 
третиране, а не със здравето и 
безопасността на работничките.

случаите, в които тези въпроси са преди 
всичко свързани с принципа за равно 
третиране, а не само със здравето и 
безопасността на работничките.

Or. ro

Изменение 61
Rovana Plumb

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Държавите-членки могат да 
приемат превантивни мерки за 
закрилата и безопасността на 
бременните работнички и на 
работничките родилки на работното 
място.

Or. ro

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.

Изменение 62
Jamila Madeira

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Препоръчва се правилата, 
произтичащи от настоящата 
директива, да се включат в 
колективните и индивидуалните 
трудови договори в държавите-
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членки. 

Or. pt

Обосновка

Работничките често не претендират правата си поради незнанието, че са защитени 
от закона. Ако съществува такова препращане в договора, ще стане по-ясно кои 
правни разпоредби уреждат съответното положение. 
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