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Retsudvalget 
 

30.6.2017 

BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra det polske Senat om forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og 

omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU 

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

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 

af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Det polske Senat har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det ovennævnte 

forslag til direktiv. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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DA 

BILAG 

UDTALELSE 

 

FRA REPUBLIKKEN POLENS SENAT 

 

af 22. juni 2017 

 

om, at forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv 

og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 

2010/18/EU – COM(2017)0253 er uforeneligt med nærhedsprincippet 

 

Republikken Polens Senat konstaterer efter at have behandlet forslaget til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om balancen mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og 

omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU – COM(2017)0253, at 

forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten 

om Den Europæiske Union. 

 

Republikken Polens Senat understreger, at det foreslåede direktivs mål om at skabe bedre 

balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og at skabe 

ligestilling og lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, bør støttes. 

 

Samtidig er Senatet af den opfattelse, at Kommissionen griber uforholdsmæssigt ind i 

medlemsstaternes retssystemer gennem indførelsen af mange specifikke bestemmelser uden at 

tage hensyn til eksistensen af nationale systemer, der går i samme retning. I det polske 

retssystem er der blevet indført en række bestemmelser for at sikre et højt niveau af 

beskyttelse af forældre. Disse bestemmelser omfatter spørgsmål som fædreorlov (artikel 4), 

forældreorlov (artikel 5), udvidelse af arbejdstageres rettigheder – opretholdelse af erhvervede 

rettigheder under orloven, garanti for at vende tilbage til jobbet (artikel 10), ikke-

forskelsbehandling (artikel 11), beskyttelse mod afskedigelse og bevisbyrde (artikel 12). 

Senatet mener derfor, at et initiativ på dette område af en så specifik art på EU-plan er 

ubegrundet og ikke har nogen merværdi. 

 

Senatet mener, at bestemmelsen, der forbyder overførsel af mindst fire måneders 

forældreorlov til den anden forælder (artikel 5), især er et levende eksempel på 

uforholdsmæssigt indgreb i medlemsstaternes retssystemer. Dette betyder, at i det første år 

efter et barns fødsel, kan forældrene ikke længere frit fordele pasningen af barnet. Hvis en 

mand ikke gør brug af fire måneders orlov, vil denne del gå tabt. De nye regler betyder også, 

at en kvinde har ret til lidt under 9 måneders betalt orlov (i henhold til polsk lovgivning har de 

ret til en sådan orlov i op til 12 måneder). De polske bestemmelser om orlov giver stor frihed 

og fleksibilitet i begge forældres anvendelse af denne rettighed (kun de første 14 ugers 

barselsorlov tilfalder udelukkende barnets moder). I denne henseende er de forenelige med 

princippet om beskyttelse af familieliv og arbejdsliv som fastsat i artikel 33 Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende rettigheder. Ifølge Senatet indgriber direktivet ind i 

familielivet ved at forpligte fædre til at tage mindst fire måneders forældreorlov og fratager 

forældrene retten til at bestemme, hvordan de vil tilrettelægge pasningen af deres barn og 

planlægge deres arbejdsliv. 

 

Senatet bemærker, at Kommissionen har undladt at opfylde sin forpligtelse til at bevise, at 
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direktivets mål bedre nås på EU-plan, og ikke har fremført nogen konkrete oplysninger om 

eller pålidelig analyse af, om der er behov for en sådan harmonisering af nationale 

bestemmelser. Den undlod endvidere at give oplysninger om de forventede udgifter til 

gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger. Senatet er imidlertid af den opfattelse, at 

gennemførelsen af dele af dem vil være forbundet med store omkostninger såvel for 

statsbudgettet som for arbejdsgiverne. 

 

Senatet er desuden i tvivl med hensyn til Kommissionens antagelse, som ligger til grund for 

de bestemmelser, som foreslås i direktivet, om, at en stor procentdel af fuldtidsansatte kvinder 

på arbejdsmarkedet er et af tegnene på ligestilling mellem mænd og kvinder. Indførelsen af 

foranstaltninger på grundlag af denne antagelse udgør efter Senatets mening et 

uforholdsmæssigt stort indgreb i borgernes valg. 

 

Senatet konkluderer derfor, at forslaget til direktiv krænker nærhedsprincippet. 
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Stanisław KARCZEWSKI 

 


