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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

30.6.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko Senátu Poľskej republiky 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. 

Senát Poľskej republiky poslal 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 

STANOVISKO 

 

SENÁTU POĽSKEJ REPUBLIKY 

 

z 22. júna 2017 

 

k nesúladu 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)253, so zásadou subsidiarity 

 

Po preskúmaní 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)253final, Senát Poľskej republiky konštatoval nezlučiteľnosť tohto 

návrhu so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). 

 

Senátu Poľskej republiky zdôrazňuje, že ciele navrhovanej smernice, a to 

zabezpečenie lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a 

opatrovateľov, a snahy o dosiahnutie rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí pre 

mužov a ženy na trhu práce sa musia podporovať. 

 

Zároveň sa senát domnieva, že Komisia zbytočne zasahuje do právnych systémov 

členských štátov zavádzaním osobitných pravidiel bez toho, aby zohľadnila skutočnosť, že na 

vnútroštátnej úrovni už existujú systémové riešenia, ktoré sú zamerané podobným smerom. 

Do poľského právneho systému bolo zavedených niekoľko predpisov, ktorými sa má 

zabezpečiť vysoká úroveň ochrany rodičov. Tieto predpisy sú zamerané na také otázky ako 

otcovská dovolenka (článok 4), rodičovská dovolenka (článok 5), rozšírenie práv 

pracovníkov, zachovanie práv nadobudnutých počas dovolenky a garantovaný návrat do práce 

(článok 10), nediskriminácia (článok 11), ochrana pred prepustením a dôkazné bremeno 

(článok 12). Senát sa preto domnieva, že takáto osobitná iniciatíva na európskej úrovni v tejto 

oblasti je neopodstatnená a nemá žiadnu pridanú hodnotu. 

 

Podľa názoru senátu je pravidlo, podľa ktorého sa zakazuje prenos aspoň štyroch 

mesiacov rodičovskej dovolenky na druhého rodiča (článok 5), mimoriadne jasným 

príkladom nadmerného zasahovania do právnych systémov členských štátov. Pravidlo bude 

mať za následok, že v prvom roku po narodení dieťaťa si už rodičia nebudú môcť slobodne 

rozdeliť svoje opatrovateľské povinnosti voči dieťaťu. Ak si muž nevyčerpá štyri mesiace 

dovolenky, tak mu zanikne. Nové pravidlá takisto znamenajú, že ženy budú mať nárok ani nie 

na deväť mesiacov platenej dovolenky (v súčasnosti majú podľa poľského práva nárok na 

viac ako 12 mesiacov takejto dovolenky). Poľské predpisy o dovolenke poskytujú veľkú 

mieru voľnej úvahy a pružnosti pri využívaní tohto nároku oboma rodičmi (iba prvých 14 

týždňov materskej dovolenky patrí výlučne matke dieťaťa). V tomto ohľade sú zlučiteľné so 

zásadou ochrany rodinného a pracovného života, ako je stanovené v článku 33 Charty 

základných práv Európskej únie. Podľa senátu smernica tým, že stanovuje povinnosť pre 

otcov, aby vyčerpali aspoň štyri mesiace rodičovskej dovolenky, zasahuje do rodinného 

života a berie rodičom právo rozhodovať o spôsobe, akým sa budú starať o svoje dieťa a 

organizovať si pracovný život. 
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Senát poznamenáva, že Komisia nesplnila svoju povinnosť preukázať, že ciele 

smernice možno lepšie dosiahnuť na úrovni Európskej únie a nepredložila žiadne konkrétne 

údaje alebo spoľahlivé analýzy, ktoré by dokazovali potrebu takejto harmonizácie 

vnútroštátnych pravidiel. Okrem toho neposkytla informácie o predpokladaných nákladoch na 

realizáciu navrhovaných opatrení. Senát však zastáva názor, že vykonávanie niektorých z nich 

bude veľmi nákladné, jednak pre štátny rozpočet a jednak pre zamestnávateľov. 

 

Senát má zároveň pochybnosti o predpoklade Komisie, ktorým zdôvodňuje pravidlá v 

smernici, že vysoké percento žien na pracovnom trhu je jedným zo znakov rovnosti žien a 

mužov. Ukladanie pravidiel vychádzajúcich z tohto predpokladu zároveň podľa názoru senátu 

vytvára neúmerný zásah do slobodnej voľby občanov. 

 

Senát preto dospel k záveru, že návrh pravidiel je porušením zásady subsidiarity. 

 

 

 

 

MARŠALEK SENÁTU 

 

Stanisław KARCZEWSKI 


