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gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES 

projekto  

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

 

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Lenkijos Respublikos Senatas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto direktyvos 

projekto. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

LENKIJOS RESPUBLIKOS SENATO 

 

NUOMONĖ 

 

2017 m. birželio 22 d. 

 

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų 

profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 

2010/18/ES, projekto neatitikimo subsidiarumo principui 

 

Lenkijos Respublikos Senatas, apsvarstęs dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio 

ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 

2010/18/ES(COM(2017) 253), projektą konstatuoja, kad šis projektas neatitinka subsidiarumo 

principo, minimo Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje. 

 

Lenkijos Respublikos Senatas pabrėžia, kad būtina pritarti siūlomos direktyvos 

tikslams – tėvams ir prižiūrintiems asmenims užtikrinti geresnę profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyrą ir taip pat darbo rinkoje vyrams ir moterims užtikrinti vienodą požiūrį 

bei lygias galimybes. 

 

Be to, Senatas laikosi nuomonės, kad Europos Komisija nepagrįstai kišasi į valstybių 

narių teisines sistemas, nustatydama šalims išsamias taisykles ir neatsižvelgdama į esamus 

nacionalinių sistemų sprendimus, kurie yra panašūs į siūlomas taisykles. Lenkijos teisinėje 

sistemoje buvo įtvirtinta nemažai reguliavimo nuostatų, kuriomis užtikrinamas aukštas tėvų 

apsaugos lygis. Minėtos reguliavimo nuostatos apima tėvystės atostogas (4 straipsnis), vaiko 

priežiūros atostogas (5 straipsnis), darbo teisės nuostatų išplėtimą: teisę išlaikyti prasidėjus 

vaiko priežiūros atostogoms darbuotojo įgytas teises, užtikrinimą sugrįžti į darbą (10 

straipsnis), nediskriminavimą (11 straipsnis), apsaugą nuo atleidimo iš darbo ir prievolę 

įrodyti (12 straipsnis). Todėl Senatas mano, kad šiuo klausimu tokia išsami iniciatyva 

Europos Sąjungos lygmeniu nėra pagrįsta ir nesuteikia jokios pridėtinės vertės. 

 

Senatas mano, kad ypač akivaizdus per didelio kišimosi į valstybių narių teisines 

sistemas pavyzdys yra draudimas bent 4 mėnesius vaiko priežiūros atostogas perduoti kitam 

tėvui (motinai) (5 straipsnis). Tai reiškia, kad pirmaisiais metais po vaiko gimimo tėvai jau 

nebeturės galimybės laisvai keisti vienas, prižiūrėdami savo vaiką. Jei vyras nepasinaudos 4 

mėnesius trunkančiomis vaiko priežiūros atostogomis, tai jam skirta dalis bus prarasta. Be to, 

taikant naujas taisykles, moteris galės pasinaudoti mokamomis beveik 9 mėnesius 

trunkančiomis atostogomis (dabar pagal Lenkijos teisės aktus moteris gali naudotis net 12 

mėnesių trunkančiomis tokiomis atostogomis). Lenkijos teisės nuostatos palieka plačią 

veiksmų laisvę ir suteikia lankstumo, siekiant užtikrinti, kad tokia galimybe galėtų 

pasinaudoti abu tėvai (tik pirmos 14 motinystės atostogų savaičių priklauso išimtinai vaiko 

motina). Šiuo atžvilgiu toks reglamentavimas yra suderintas su šeimos ir profesinį gyvenimo 

apsaugos nuostata, apibrėžta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 33 straipsnyje. 

Senato nuomone, direktyva primetamu reikalavimu tėvams pasinaudoti bent 4 mėnesiais 

vaiko priežiūros atostogų kišamasi į šeimos gyvenimą ir tėvams atimama teisė patiems spręsti 

dėl vaiko priežiūros ir planuoti profesinę veiklą. 
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Senatas atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Komisija nesilaikė savo pareigos įrodyti, 

kad direktyvos tikslai būtų geriau pasiekti Europos Sąjungos lygiu; ji nepateikė jokių 

konkrečių duomenų ar patikimos analizės, pagrindžiančios poreikį taip išsamiai suderinti 

nacionalines nuostatas. Komisija taip pat nepateikė jokios informacijos apie numatomas 

išlaidas, kurios susidarys dėl siūlomų priemonių. Tačiau Senatas mano, kad dalies šių 

pasiūlymų įgyvendinimas labai brangiai kainuos tiek valstybės biudžetui, tiek ir darbdaviams. 

 

Taip pat Senatui kelia abejonių Komisijos prielaida, kuria grindžiamos direktyvoje 

siūlomos taisyklės, pagal kurią didelis moterų, dirbančių visą darbo laiką, skaičius darbo 

rinkoje yra vienas iš vyrų ir moterų lygybės įgyvendinimo požymių. Senato nuomone, 

nuostatų, pagrįstų minėta prielaida, primetimas yra pernelyg didelis kišimasis į piliečių 

gyvenimo būdo pasirinkimą. 

 

Taigi laikytina, kad siūlomais teisės aktais pažeidžiamas subsidiarumo principas. 

 

 

 

 

SENATO PIRMININKAS 

 

Stanisław KARCZEWSKI 


