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Výbor pre právne veci 
 

12.7.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko holandskej Prvej komory k návrhu smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov 

a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ 

 (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)) 

 

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Holandská Prvá komora poslala Parlamentu odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu 

smernice pripojené v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

Predseda Európskej komisie 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brusel 

Belgicko 

 

 

Dňa: 27. júna 2017 

Vec: Odôvodnené stanovisko Prvej komory k dodržiavaniu zásady subsidiarity v 

prípade návrhu smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným 

životom (COM(2017)0253) 

Naša značka: 161367.01u 

 

Vážený pán predseda, 

 

Prvá komora holandského parlamentu preskúmala návrh smernice EÚ o rovnováhe medzi 

pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 

2010/18/EÚ, z hľadiska zásady subsidiarity (COM(2017)0253). 

 

Týmto listom Vás informujem o stanovisku Prvej komory holandského parlamentu. 

 

Väčšina1 poslancov Prvej komory je toho názoru, že návrh nie je v súlade so zásadou 

subsidiarity. Komora sa domnieva, že 

 návrh nepredstavuje cezhraničný problém ani otázku, ktoré by bolo možné riešiť iba 

opatreniami prijatými na úrovni EÚ. Takisto sa netýka žiadneho cezhraničného 

problému ani otázky, ktoré by sa nedali vyriešiť na úrovni členských štátov. Okrem 

toho nie je jasné, čo je pridanou hodnotou harmonizácie právnych predpisov 

jednotlivých členských štátov o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom z 

hľadiska fungovania vnútorného trhu; 

 sociálna oblasť a s ňou súvisiaca rovnováha medzi pracovným a súkromným životom 

je vnútroštátnou záležitosťou. Zosúladenie pracovného a súkromného života je 

jednoznačne záležitosťou individuálnych rozhodnutí a v prípade potreby i 

vnútroštátnej politiky, ktoré v kontexte nástrojov politiky v príslušnom členskom štáte 

vyplývajú zo špecifických vnútroštátnych a sociálno-kultúrnych podmienok. 

 

Z uvedených dôvodov sa Prvá komora holandského parlamentu domnieva, že Európska 

komisia dostatočne nepreukázala, že návrh tejto smernice je v súlade so zásadou subsidiarity. 

 

Rovnaké listy boli odoslané Európskemu parlamentu, Rade a holandskej vláde. 

 

S úctou 

 

A. Broekers-Knol 

                                                 
1 Konkrétne ide o poslanecké kluby týchto politických strán: VVD (13 poslancov), PVV (9 poslancov), SP (9 

poslancov), Kresťanská únia (3 poslanci), Strana pre zvieratá (2 poslanci), SGP (2 poslanci) a 50plus (2 

poslanci). Prvú komoru holandského parlamentu tvorí 75 poslancov. 


