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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh vychází z čl. 137 odst. 2 a z čl. 141 odst. 3 Smlouvy o ES. Ačkoli směrnice 92/85/EHS 
vychází z článku 118a Smlouvy o ES (nyní článek 137) a jedná se o samostatnou směrnici 
v rámci směrnice týkající se bezpečnosti a zdraví (směrnice 89/391/EHS), byl k právnímu 
základu tohoto návrhu přidán článek 141 Smlouvy o ES.

Tento návrh odráží potřebu stanovit řádná opatření za účelem sladění pracovního 
a soukromého života, jejichž konečným cílem je dosáhnout vyššího procenta žen na trhu 
práce, méně segregace na trhu práce a odstranění platových rozdílů mezi ženami a muži, a to 
zlepšováním možností, pokud jde o na mateřskou dovolenou. Evropská unie potřebuje, aby se 
na trhu práce podílelo více žen nejenom za účelem vyřešení problematiky stárnoucí 
společnosti, ale rovněž pro zvýšení konkurenceschopnosti na globální úrovni.

V současné době má porod velmi výrazný dopad na účast žen na pracovním trhu – mezi 
ženami, které porodily, a muži tvořil v roce 2007 rozdíl v nezaměstnanosti 26 %. Důvody pro 
to jsou různé, ale mohou být odstraněny důkladným přepracováním pravidel týkajících se 
mateřské dovolené, její délky, odměny a práv a povinností žen na mateřské dovolené nebo 
žen, které se z ní vracejí. Všechny tyto aspekty jsou však úzce spjaty s uplatňováním zásady 
rovných příležitostí a rovného zacházení pro ženy a muže podle čl. 141 odst. 3.

Sdílená odpovědnost

Sdílení odpovědnosti mezi oběma rodiči od narození je dalším přínosem pro psychické 
a fyzické prospívání dítěte. Vzhledem k tomu, že stávající směrnice nezahrnuje ustanovení 
vztahující se na rodičovskou dovolenou, ale soustředí se na zdraví a bezpečnost těhotných či 
kojících žen, je v tomto ohledu potřeba vypracovat zvláštní směrnici. 

Zaměstnanecká práva těhotných žen 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci je přesvědčen, že návrh na změnu směrnice 
92/85/EHS podpoří zaměstnanecká práva těhotných žen. 

Jsme však též přesvědčeni, že bez níže uvedených změn, které nyní navrhuje Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci, a bez doplňkových opatření, jež přijali na evropské úrovni 
sociální partneři, nepřispěje pozměněný text plně k lepšímu sladění pracovního, soukromého 
a rodinného života, ani ženám nepomůže k návratu na trh práce.

Prodloužení minimální délky mateřské dovolené a možnost částečného pracovního 
úvazku
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se domnívá, že možnost prodloužení délky mateřské 
dovolené ze 14 na 20 týdnů a  poskytování pobídek jsou evidentními způsoby jak podpořit 
možnosti žen sladit mateřství se setrváním na trhu práce. Prodloužení poskytne matkám 
dostatečný čas na návrat do práce po těhotenství a k navázání vztahu s jejich dětmi. 
Obavy některých členských států týkající se nákladů na financování tohoto prodloužení jsou 
navíc neopodstatněné, neboť studie společnosti ECORYS ukazuje, že prodloužení na 18 i více 



PE428.236v02-00 4/30 AD\802695CS.doc

CS

týdnů, bude mít minimální ekonomický dopad, zato bude zajišťovat lepší zdravotní podmínky 
pro těhotné zaměstnankyně.

Zaměstnavatelé musí vzít v úvahu žádosti zaměstnankyň o přechod z plného pracovního 
úvazku na částečný pracovní úvazek během prvních 12 měsíců po porodu. Takové opatření je 
v souladu s doporučeními zprávy WHO A55/15.

Ochrana možností postupu v zaměstnání
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci podporuje pozměňovací návrhy ke směrnici 
92/85/EHS provedené v čl. 1 odst. 3 písm. b), v souladu s nimiž zaměstnankyně, jež porodily 
dítě, mají právo vrátit se na svá pracovní místa nebo na odpovídající pozice za podmínek, 
které pro ně nejsou méně příznivé, a na zlepšení všech pracovních podmínek, na které by 
měly nárok během své nepřítomnosti.

Toto ustanovení je úzce spojeno s jistotou pracovního místa a je důležitým krokem směrem 
k ukončení diskriminace z důvodů těhotenství.

Práva osob samostatně výdělečně činných
I když se návrh směrnice zabývá pouze ochranou zaměstnankyň s cílem bojovat proti 
diskriminaci a zajistit rovnost příležitostí, musí členské státy zajistit, aby i ženy, jež působí 
jako osoby samostatně výdělečně činné, požívaly práva stanovená touto směrnicí, a Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci pozměnil návrh Komise v tomto smyslu.

Úloha sociálních partnerů
Sociální partneři na evropské úrovni (BusinessEurope (UNICE), CEEP a EKOS) uzavřeli dne 
14. prosince 1995 dohodu o rodičovské dovolené, která byla zavedena směrnicí Rady 
96/34/ES ze dne 3. června 1996. Tato směrnice stanoví minimální požadavky na rodičovskou 
dovolenou, která je významným prostředkem pro sladění pracovního a rodinného života 
a podporuje rovnost příležitostí a rovné zacházení pro muže a ženy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Směrnice 96/34/ES ze dne 3. června 
1996 o rámcové dohodě o rodičovské 
dovolené uzavřené mezi organizacemi 
UNICE, CEEP a EKOS1 stanoví 
minimální požadavky pro snadnější 
sladění pracovních a rodičovských 
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povinností zaměstnaných rodičů. Nicméně 
sociální partneři dospěli dne 18. června 
2009 k dohodě a v současné době je 
projednáván návrh směrnice.
1 Úř. věst. L 145, 19.6.1996, s. 4.

Odůvodnění
Směrnice Rady 96/34/ES je rámcovou dohodou mezi BusinessEurope (UNICE), CEEP 
a EKOS o rodičovské dovolené a je důležitým dodatkem k pozměňovacímu návrhu ke směrnici 
92/85/EHS o stanovení minimálních požadavků pro snadnější sladění pracovních 
a rodičovských povinností zaměstnaných rodičů. Je však třeba zdůraznit, že sociální partneři 
dne 18. 6. 2009 dospěli k dohodě a v současné době je projednáván návrh směrnice, což by 
výše uvedenou rámcovou dohodu učinilo opět aktuální.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Dohoda zaměřená na dosažení 
rovnosti žen a mužů (stejné odměňování, 
rodičovská dovolená, přístup k pracovním 
místům, kde mají stejná práva), kterou 
členské státy uzavřely na summitu 
v Barceloně v roce 2002, je základem pro 
vytvoření lepších podmínek pro sladění 
soukromého a pracovního života 
a zabezpečí tak ekonomickou nezávislost 
jak mužů tak žen.
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Odůvodnění

Barcelonské cíle jsou součástí strategie EU pro růst a vytváření pracovních míst a jsou 
zaměřené na pomoc mladým rodičům, zejména ženám, při jejich zapojování do pracovního 
procesu a při slaďování pracovního a soukromého života. Přístup k lepším službám v oblasti 
péče o děti (podmínky, cena a zejména přiměřená otvírací doba pro rodiče) jsou klíčovou 
podmínkou k přístupu žen na trh práce.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Sdělení Komise ze dne 4. července 
2006 s názvem „Směrem ke strategii EU 
o právech dítěte“ považuje práva dítěte za 
jednu z priorit EU a požaduje, aby členské 
státy dodržovaly jak Úmluvu OSN 
o právech dítěte a dodatkové protokoly, 
tak rozvojové cíle tisíciletí.

Odůvodnění

Sdělení považuje práva dítěte za jednu z priorit EU a požaduje, aby členské státy dodržovaly 
jak Úmluvu OSN o právech dítěte a její dodatkové protokoly, tak rozvojové cíle tisíciletí. 
Ve vztahu k této směrnici to znamená, že je třeba zajistit, aby všechny děti mohly být kojeny 
a dostalo se jim příslušné péče, pokud jde o potřeby jejich rozvoje a dostupnost odpovídající 
a vysoce kvalitní péče.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Péče o postižené děti představuje pro 
pracující matky zvláštní výzvu, kterou by 
měla společnost uznat. Zvýšená 
zranitelnost pracujících matek zdravotně 
postižených dětí vyžaduje poskytnutí 
dodatečné mateřské dovolené, jejíž 
minimální doba trvání by měla být ve 
směrnici stanovena.
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Odůvodnění

Z hlediska fyzického, duševního a psychologického nasazení představuje péče o postižené děti 
pro pracující matky nadstandardní výzvu. Jejich úsilí vyrovnat se s tímto úkolem by mělo být 
společensky uznáno. Těhotné ženy, které očekávají nerození postiženého dítěte, se musí během 
těhotenství řádně připravit, aby bylo možnost zajistit dobré životní podmínky dítěte. V těchto 
případech se zdá být zásadní stanovit dodatečnou minimální dobu dovolené, která by 
těhotným zaměstnankyním, jež čekají postižené dítě, umožnilo čelit této výzvě a uskutečnit 
potřebné přípravy.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „Odpovídající“ pracovní místo 
uvedené v čl. 11 odst. 2 písm. c) by mělo 
znamenat, že se jedná o pracovní místo, 
které má v podstatě stejné rysy jako 
předchozí pracovní místo, a to z hlediska 
odměny i pracovní náplně.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Ženy by proto měly být chráněny před 
diskriminací na základě těhotenství nebo 
mateřské dovolené a měly by mít 
k dispozici odpovídající prostředky právní 
ochrany.

(13) Ženy by proto měly být chráněny před 
diskriminací na základě těhotenství nebo 
mateřské dovolené a měly by mít 
k dispozici odpovídající prostředky právní 
ochrany, aby byla dodržována jejich práva 
na důstojné pracovní podmínky a lepší 
slučitelnost rodinného a pracovního 
života.

Pozměňovací návrh 7
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Pro skutečnou rovnost žen a mužů 
je zásadní, aby muži měli nárok na 
otcovskou dovolenou, která by byla 
stanovena ze zákona podobně jako 
mateřská dovolená, s výjimkou doby jejího 
trvání, tak, aby byly postupně vytvořeny 
podmínky pro vyváženou účast mužů 
a žen na pracovním a rodinném životě.

Odůvodnění

Rodičovská dovolená by měla být stanovena závazně tak, aby nebyl na muže vyvíjen sociální 
tlak s tím, že si nemají dovolenou vybírat. Je důležité naznačit pracovnímu trhu, že také muži 
musí trávit čas mimo pracoviště a pracovní místo, pokud mají děti. V důsledku toho se 
hospodářská činnost musí přizpůsobit lidské reprodukci, na niž mají právo a za niž jsou 
odpovědni jak muži, tak ženy a která je kromě toho velmi důležitou společenskou hodnotou.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) The Commission Green paper 
entitled "Confronting demographic 
change: V zelené knize Komise s názvem: 
„Nová mezigenerační solidarita jako 
odpověď na demografické změny“ se 
uvádí, že členské státy mají nízkou 
porodnost, která nestačí na obnovu 
obyvatelstva. Je nezbytné přijmout 
opatření týkající se podmínek na 
pracovišti pro zaměstnankyně před 
těhotenstvím, během něho a po něm.
Proto by bylo vhodné čerpat 
z osvědčených postupů států, které si 
zachovávají vysokou úroveň porodnosti 
a zároveň ženám účastnit se umožňují 
i nadále trhu práce.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by měly do svých 
vnitrostátních právních systémů zavést 
nezbytná opatření pro to, aby škody, které 
zaměstnankyně utrpí v důsledku porušení 
povinností stanovených touto směrnicí, 
byly skutečně a účinně kompenzovány 
nebo nahrazeny, přičemž se tak musí stát 
odrazujícím přiměřeným způsobem 
vzhledem ke způsobené škodě. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Oběti diskriminace musí mít 
přiměřenou právní ochranu. Členské státy 
v souladu se zvláštnostmi svých právních 
řádů zajišťují, aby těhotným ženám bylo 
umožněno účinné prosazování jejich práv. 
V zájmu zajištění účinnější ochrany by 
rovněž mělo být možné, aby se na řízení 
podílely sdružení, organizace a jiné 
právnické osoby jménem oběti nebo za 
účelem její podpor, aniž jsou dotčeny 
vnitrostátní předpisy týkající se 
zastupování a obhajoby u soudu.

Pozměňovací návrh 11
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Je nezbytné, aby členské státy 
vybízely sociální partnery k aktivní účasti 
na zajištění informovanosti dotčených 
osob a účinnějších opatření a aby tuto 
jejich účast podporovaly. Podporou 
dialogu s výše uvedenými subjekty by 
mohly členské státy získat větší zpětnou 
vazbu a náhled do provádění dané 
směrnice a do problémů, jež mohou 
nastat, s cílem vymýtit diskriminaci.

Odůvodnění

Účast sociálních partnerů je pro úsilí o vymýcení diskriminace nesmírně důležitá. Údaje 
z jejich sítí by mohly zaměstnancům poskytnout dodatečné zdroje informací o jejich právech 
a stejně tak i zpětnou vazbu členským státům, neboť tito partneři mají více zkušeností, pokud 
jde o problémy, jež mohou nastat. Považujeme proto za důležité zajistit jejich aktivní účast 
a zavést otevřený dialog.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Členské státy by měly podporovat 
dialog se sociálními partnery 
a nevládními organizacemi za účelem 
získávání informací o různých formách 
diskriminace a boje proti ní.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Do článku 1 se vkládá nový bod, který 
zní: 
„3a. Záměrem této směrnice je mimo jiné 
poskytnout zaměstnankyním možnost plnit 
jejich základní funkci v rodině a zajistit 
matce a dítěti specifickou a náležitou 
ochranu.“ 

Odůvodnění

Účelem nového bodu je zdůraznit, jak zásadní je pro pracující ženu plnit její základní funkci 
matky.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V článku 2 se písm. a) nahrazuje 
tímto:
„a) „těhotnou zaměstnankyní“ se rozumí 
těhotná zaměstnankyně, včetně pracovnic 
v domácnosti, která uvědomí svého 
zaměstnavatele o svém stavu v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi;“

Odůvodnění

Rámcová směrnice o zdraví a bezpečnosti se nevztahuje na pracovnice v domácnosti. Do 
ochrany mateřství však by měly být výslovně zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. V článku 2 se písm. b) nahrazuje 
tímto:
„b) „zaměstnankyní krátce po porodu“ se
rozumí každá zaměstnankyně, krátce po 
porodu včetně pracovnic v domácnosti, ve 
smyslu vnitrostátních právních předpisů 
nebo zvyklostí, která uvědomí svého 
zaměstnavatele o svém stavu v souladu 
s uvedenými právními přepisy nebo 
zvyklostmi;“

Odůvodnění

Rámcová směrnice o zdraví a bezpečnosti se nevztahuje na pracovnice v domácnosti. Do 
ochrany mateřství však by měly být výslovně zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 c (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c. V článku 2 se písm. c) nahrazuje 
tímto:
„c) „kojící zaměstnankyní“ se rozumí 
každá kojící zaměstnankyně, včetně 
pracovnic v domácnosti, ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
zvyklostí, která uvědomí zaměstnavatele 
o svém stavu v souladu s uvedenými 
právními předpisy nebo zvyklostmi.“ 

Odůvodnění

Rámcová směrnice o zdraví a bezpečnosti se nevztahuje na pracovnice v domácnosti. Do 
ochrany mateřství však by měly být výslovně zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 17
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 d (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1d. V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„2a. Obecné zásady uvedené v prvním 
pododstavci jsou pravidelně 
vyhodnocovány a případně upravovány, 
a to nejméně jednou za pět let počínaje 
rokem 2012.“

Odůvodnění

Vysvětlení: je třeba, aby obecné zásady byly vždy aktuální s ohledem na současný vývoj 
a nejnovější poznatky.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 e (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1e. V článku 4 se název nahrazuje tímto:
„Hodnocení, informování a konzultace“

Odůvodnění

Je důležité podpořit preventivní přístup, kterým se zajistí řádné hodnocení rizik na pracovišti, 
na kterém jsou zaměstnáni ženy a muži v plodném věku. Příčiny genetických změn a anomálií, 
které způsobují neplodnost, malformace a chromozómové aberace, mohou postihnout jak 
muže, tak i ženy před oplodněním, a poškozují především zárodek. Odstavce 4 a 5 se přidávají 
proto, že všechny ostatní směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti obsahují ustanovení 
o informování zaměstnanců a jejich zástupců a o konzultacích s nimi.

Pozměňovací návrh 19
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 f (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1f. V článku 4 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„-1. V hodnocení rizik provedeném podle 
směrnice 89/391/EHS zaměstnavatel 
uvede, jakým rizikům pro reprodukční 
zdraví jsou vystaveni muži a ženy, které 
zaměstnává.“

Odůvodnění

Je důležité podpořit preventivní přístup, kterým se zajistí řádné hodnocení rizik na pracovišti, 
na kterém jsou zaměstnáni ženy a muži v plodném věku. Příčiny genetických změn a anomálií, 
které způsobují neplodnost, malformace a chromozómové aberace, mohou postihnout jak 
muže, tak i ženy před oplodněním, a poškozují především zárodek. Odstavce 4 a 5 se přidávají 
proto, že všechny ostatní směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti obsahují ustanovení 
o informování zaměstnanců a jejich zástupců a o konzultacích s nimi.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. -1 g (nový)
Směrnice 92/85/EHS
 Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1g. V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Aniž je dotčen článek 10 směrnice 
89/391/EHS, jsou zaměstnankyně ve 
smyslu článku 2 a zaměstnankyně, které 
by se mohly dostat do situací uvedených 
v článku 2 v dotyčném podniku nebo 
závodě, nebo jejich zástupci a příslušní 
sociální partneři informováni o výsledcích 
hodnocení uvedeného v odstavci 1 a 
o všech opatřeních týkajících se zdraví 
a bezpečnosti při práci.“
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Odůvodnění

Je důležité podpořit preventivní přístup, kterým se zajistí řádné hodnocení rizik na pracovišti, 
na kterém jsou zaměstnáni ženy a muži v plodném věku. Příčiny genetických změn a anomálií, 
které způsobují neplodnost, malformace a chromozómové aberace, mohou postihnout jak 
muže, tak i ženy před oplodněním, a poškozují především zárodek. Odstavce 4 a 5 se přidávají 
proto, že všechny ostatní směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti obsahují ustanovení 
o informování zaměstnanců a jejich zástupců a o konzultacích s nimi.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. -1 h (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1h. V článku 4 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„2a. Budou přijata vhodná opatření pro 
to, aby zaměstnanci a/nebo jejich zástupci 
mohli monitorovat uplatňování této 
směrnice nebo mohli být do jejího 
uplatňování zapojeni, zejména pokud jde 
o opatření, o nichž rozhoduje 
zaměstnavatel a která jsou uvedena 
v odstavci 2, přičemž není dotčena 
odpovědnost zaměstnavatele za přijetí 
těchto opatření.“

Odůvodnění

Je důležité podpořit preventivní přístup, kterým se zajistí řádné hodnocení rizik na pracovišti, 
na kterém jsou zaměstnáni ženy a muži v plodném věku. Příčiny genetických změn a anomálií, 
které způsobují neplodnost, malformace a chromozómové aberace, mohou postihnout jak 
muže, tak i ženy před oplodněním, a poškozují především zárodek. Odstavce 4 a 5 se přidávají 
proto, že všechny ostatní směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti obsahují ustanovení 
o informování zaměstnanců a jejich zástupců a o konzultacích s nimi.

Pozměňovací návrh 22
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. -1 i (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1i. V článku 4 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:

„2b. V souladu s článkem 11 směrnice 
89/391/EHS jsou se zaměstnanci a/nebo 
jejich zástupci projednávány záležitosti, 
na které se vztahuje tato směrnice, a jsou 
do těchto záležitostí zapojováni.“

Odůvodnění

Je důležité podpořit preventivní přístup, kterým se zajistí řádné hodnocení rizik na pracovišti, 
na kterém jsou zaměstnáni ženy a muži v plodném věku. Příčiny genetických změn a anomálií, 
které způsobují neplodnost, malformace a chromozómové aberace, mohou postihnout jak 
muže, tak i ženy před oplodněním, a poškozují především zárodek. Odstavce 4 a 5 se přidávají 
proto, že všechny ostatní směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti obsahují ustanovení 
o informování zaměstnanců a jejich zástupců a o konzultacích s nimi.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. -1 j (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1j. Do článku 6 se vkládá nový bod, který 
zní:
„2a. Těhotné zaměstnankyně nemohou 
mimoto vykonávat takové činnosti, jako je 
převážení či přenášení a zdvihání těžkých 
břemen, ani činnosti, jež jsou nebezpečné 
nebo fyzicky náročné, nebo zdraví 
škodlivé.“

Odůvodnění

Kromě činností, které byly vyhodnoceny jako činnosti vystavující pracující rizikům, nesmí 
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zaměstnané ženy v těhotenství vykonávat žádné činnosti, které by vyžadovaly velkou fyzickou 
námahu nebo vedly k ohrožení zdraví.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 k (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1k. V čl. 7 odst. 2 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:

„a) převedení na slučitelnou pracovní 
dobu ve dne; nebo;“

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 l (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1l. V článku 7 se vkládá tento bod:

„2a. Zaměstnankyně, které požadují 
uvolnění z noční práce, o tom informují 
zaměstnavatele a v případě uvedeném 
v odst. 2 písm. b) předloží zaměstnavateli 
lékařské potvrzení, v souladu s pravidly 
stanovenými členskými státy.“

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 m (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1m. V článku 7 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:

„2b. V případě osamělých rodičů a rodičů 
s dětmi, které trpí vážnými poruchami, 
může být doba uvedená v odstavci 1 
prodloužena podle postupů stanovených 
členskými státy.“

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 n (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1n. Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 7a
Práce přesčas 
Členské státy přijmou náležitá opatření, 
aby těhotné zaměstnankyně, 
zaměstnankyně krátce po porodu a kojící 
zaměstnankyně během těhotenství 
a po dobu 6 měsíců po porodu nebyly 
povinny pracovat přesčas ani pracovat 
o nedělích a svátcích.“

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – písm. 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok na nepřetržité období 
nejméně osmnácti týdnů mateřské 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok na nepřetržité období 
osmnácti týdnů mateřské dovolené.
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dovolené rozložené před porodem a/nebo 
po porodu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – písm. 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou 
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou 
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu. Povinná mateřská dovolená po 
porodu v délce šesti týdnů se uplatní 
pro všechny zaměstnankyně bez ohledu 
na počet dosud odpracovaných dní.
Členské státy mohou prodloužit povinné 
období mateřské dovolené na nejvýše čtyři 
týdny před porodem a alespoň osm týdnů 
po porodu kojence se zdravotním 
postižením.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – písm. 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejméně tři měsíce před datem 
nástupu na mateřskou dovolenou musí 
zaměstnankyně oznámit zvolenou dobu 
jejího trvání.

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu 25 navrhovatelka konstatuje, že těhotné ženy nesmí být po dobu tří 
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měsíců před porodem nuceny k práci přesčas. Pokud pracovnice v této době také uvede, 
v kterém období bude na mateřské dovolené, usnadní tak zaměstnavateli hledání pracovníků, 
kteří ji zastoupí.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V případě vícečetného porodu se délka 
mateřské dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1 
prodlouží o 4 týdny na každé dítě.

Odůvodnění

Celková délka běžné dovolené se rovněž vyjadřuje v týdnech.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné 
dovolené v případě předčasného porodu, 
dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí a vícečetných porodů. 
Délka dodatečné dovolené by měla být 
přiměřená a umožňovat uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí. 

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné plně 
placené dovolené v případě předčasného 
porodu, dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí, matek se zdravotním 
postižením a vícečetných porodů. Délka 
dodatečné dovolené by měla být přiměřená 
a umožňovat uspokojení zvláštních potřeb 
matky a dítěte či dětí. Celková délka 
mateřské dovolené se v případě narození 
dítěte se zdravotním postižením prodlouží 
nejméně o osm týdnů po porodu a členské 
státy zároveň zabezpečí dodatečnou 
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dovolenou v délce šesti týdnů v případně 
narození mrtvého dítěte.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Směrnice se nevztahuje na osoby 
samostatně výdělečně činné. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby byla poporodní deprese 
klasifikována jako vážná nemoc, 
a podpoří osvětové kampaně zaměřené na 
šíření vhodných informací o této nemoci 
a na odstranění předsudků a stigmatizace 
dosud spojené s tímto onemocněním.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zvyšovat v členských státech povědomí o nutnosti 
oficiálního uznání poporodní deprese, která postihuje 10–15 % žen a má závažné důsledky 
pro pracovní i rodinný život.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy musí učinit příslušná 
opatření, aby zajistily ochranu bezpečnosti 
a zdraví těhotných zaměstnankyň, včetně 
ergonomických podmínek, pracovní doby 
(včetně práce v noci a změny pracovního 
místa) a náročnosti práce, a aby zvýšily 
ochranu proti specifickým infekčním 
činitelům a ionizačnímu záření; 

Odůvodnění

Ochrana bezpečnosti a zdraví těhotných pracovnic by měla být jedním z hlavním bodů této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. je-li zaměstnankyni ve smyslu článku 2 
dána výpověď během doby uvedené v bodu 
1, musí zaměstnavatel uvést náležité 
odůvodnění písemně. Dojde-li k výpovědi
do šesti měsíců po ukončení mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, musí 
zaměstnavatel na žádost dotčené 
zaměstnankyně uvést náležité odůvodnění 
písemně;

2. Je-li zaměstnankyni ve smyslu článku 2 
dána výpověď během doby uvedené v bodu 
1 nebo do šesti měsíců po ukončení 
mateřské dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, 
musí zaměstnavatel uvést náležité 
odůvodnění písemně. Tím nejsou dotčena 
věcná ustanovení pro udělení výpovědi 
podle vnitrostátního práva. 

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. v případech uvedených v článcích 5, 6 
a 7 musí být zaměstnankyním ve smyslu 
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článku 2 zajištěna práva vyplývající 
z pracovní smlouvy, včetně zachování 
odměny za práci, a/nebo nároku na 
rovnocenné dávky v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
a vnitrostátními postupy;

Odůvodnění
Ženy by měly pobírat dávky odvozené od plné výše platu, aby se nestaly finančně 
znevýhodněnými jenom proto, že jsou matkami.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod. 3 – písm. a
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. zaměstnankyním ve smyslu článku 2, 
které jejich zaměstnavatel, jenž se 
domnívá, že nemohou pracovat, ačkoli 
zaměstnankyně v tomto smyslu nedodaly 
žádné lékařské potvrzení, vyloučil z práce, 
je až do začátku mateřské dovolené ve 
smyslu čl. 8 odst. 2 vyplácena částka ve 
výši jejich celého platu.

1a. zaměstnankyně ve smyslu článku 2, 
které jejich zaměstnavatel, jenž se 
domnívá, že nemohou pracovat, ačkoli 
zaměstnankyně v tomto smyslu nedodaly 
žádné lékařské potvrzení, vyloučil z práce, 
musí z vlastní iniciativy vyhledat lékaře. 
Pokud lékař potvrdí, že tyto ženy jsou 
schopné opět nastoupit do práce, musí je 
zaměstnavatel buď nadále běžně 
zaměstnat, nebo jim je až do začátku 
mateřské dovolené ve smyslu čl. 8 odst. 2 
vyplácena částka ve výši jejich celého 
platu.

Odůvodnění

Návštěva lékaře, kterého si žena sama zvolí, vyjasní, zda je skutečně nemocná či ne. Další 
opatření by měla být přijata pouze po zjištění jasného výsledku.

Pozměňovací návrh 39
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 1 aa (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V článku 11 se vkládá nový odstavec 1 
aa, který zní:
„1aa. Členské státy mohou přijmout 
preventivní a kontrolní opatření v zájmu 
ochrany a bezpečnosti těhotných 
zaměstnankyň a žen krátce po porodu.“

Odůvodnění
Stres na pracovišti může ovlivnit psychiku žen v období těhotenství a krátce po porodu 
a působit na plod resp. novorozence. Je třeba zavést kontrolní opatření v rámci zásady 
flexikurity.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zaměstnankyním ve smyslu článku 2 
zajištěno právo vrátit se na svá pracovní 
místa nebo na odpovídající místa za 
podmínek, které pro ně nejsou méně
příznivé, a na prospěch ze zlepšení 
pracovních podmínek, na které by měly 
během své nepřítomnosti nárok;“

c) zaměstnankyním ve smyslu článku 2 
zajištěno právo vrátit se na svá pracovní 
místa nebo na odpovídající místa za 
podmínek, které pro ně nejsou méně
příznivé, a na prospěch ze zlepšení 
pracovních podmínek, na které by měly 
během své nepřítomnosti nárok; ve 
výjimečných situacích restrukturalizace 
nebo zásadní reorganizace výrobního 
procesu musí být zaměstnankyni vždy 
poskytnuta možnost projednat spolu se 
zaměstnavatelem vliv těchto změn na její 
pracovní situaci, a orgánu zastupujícím 
zájmy zaměstnanců musí být vždy 
poskytnuta možnost informovat spolu se 
zaměstnavatelem zaměstnankyni, jíž se 
týkají dopady těchto změn;
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Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ca) zachování možnosti profesního 
postupu zaměstnankyň ve smyslu článku 2 
prostřednictvím vzdělávání a neustálé 
odborné a doplňkové přípravy s cílem 
posílit jejich možnosti postupu 
v zaměstnání;“

Odůvodnění

Cílem je zabránit tomu, aby byl nežádoucím způsobem ovlivněn profesní postup žen, jež se 
staly matkami. Proto musí zaměstnavatel (po projednání se zaměstnankyní) učinit nezbytné 
kroky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy tak, aby zajistil, že si zaměstnankyně zachovají 
možnost postupu v zaměstnání.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) využití mateřské dovolené nesmí 
narušit nárok zaměstnankyň na důchod; 
doba mateřské dovolené musí být 
započítávána do doby zaměstnání pro 
účely důchodového zabezpečení 
a zaměstnankyně nesmějí být proto, že 
jsou na mateřské dovolené, žádným 
způsobem znevýhodněny pokud jde 
o důchodové zabezpečení.

Odůvodnění

Je důležité, aby příspěvky, které zaměstnankyně pobírají během mateřské dovolené, 
nepřinesly zaměstnankyním nevýhody, pokud jde o důchod. Členské státy musí této situaci 
zabránit a kompenzovat případné ztráty nároků na důchod. 
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Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c 
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – –bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.  dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 
považují za odpovídající, jestliže zajišťují 
příjem rovnocenný poslednímu měsíčnímu 
platu nebo průměrnému měsíčnímu platu, 
v mezích případného stropu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Tento 
strop nesmí být nižší než dávky, které by 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
obdržela v případě přerušení své činnosti 
z důvodů spojených s jejím zdravotním 
stavem. Členské státy mohou určit, na 
základě jakého období se tento průměrný 
plat vypočítá.

3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) jsou
odpovídající, jestliže zajišťují příjem 
rovnocenný poslednímu měsíčnímu platu 
nebo průměrnému měsíčnímu platu.
Zaměstnankyni na mateřské dovolené je 
vyplácena plná mzda a dávka je ve výši 
100 % posledního měsíčního platu nebo 
průměrného měsíčního platu. Členské 
státy mohou určit, na základě jakého 
období se tento průměrný plat vypočítá.

Odůvodnění

Vyplácení dávek ženám během mateřské dovolené ve výši plné mzdy poskytuje záruku, že 
rozhodnutí mít děti nebude pro ženy představovat finanční újmu. Mnoho členských států již 
vyplácí dávku ve výši mezi 80 % a 100 % průměrného platu během mateřské dovolené. 
Těhotné zaměstnankyně by navíc neměly být finančně znevýhodněny kvůli svému rozhodnutí 
mít dítě.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 3 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Vkládá se nový bod 3a, který zní:
„3a) členské státy zajistí, aby 
zaměstnankyně na mateřské dovolené 
měly nárok na to, aby se jim automaticky 
zvýšil v příslušných případech plat, aniž 
by kvůli pobírání zvýšeného platu musely 
dočasně ukončit svou mateřskou 



AD\802695CS.doc 27/30 PE428.236v02-00

CS

dovolenou.“

Odůvodnění

Pokud se v případě pracovního místa zaměstnankyně na mateřské dovolené zvyšuje plat, mělo 
by se tak stát automaticky, aby zaměstnankyně nemusely přerušit svou mateřskou dovolenou 
jen proto, aby získaly vyšší plat, a poté se vrátily na dovolenou. Administrativní postupy 
zaměstnavatelů budou v tomto ohledu rovněž omezeny a zjednodušeny.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 92/85/EHS
Článek 12 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vkládá se nový článek 12a, který zní: vypouští se

Článek 12a

Důkazní břemeno

1. Členské státy přijmou v souladu se 
svými vnitrostátními soudními systémy 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby 
v případě, kdy se osoba, která se domnívá, 
že její práva podle této směrnice byla 
poškozena, a předloží soudu nebo jinému 
příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že k tomuto porušení 
došlo, příslušelo žalovanému prokázat, že 
k porušení směrnice nedošlo. 
Odstavec 1 nebrání členským státům 
přijmout pravidla o dokazování, která jsou 
pro žalobce příznivější.
Odstavec 1 se nevztahuje na trestní řízení.
Členské státy nemusí uplatňovat odstavec 
1 na řízení, v nichž skutečnosti případu 
zjišťuje soud nebo příslušný orgán. 

Odstavce 1 až 4 se rovněž vztahují na 
všechna soudní řízení podle článku 12.
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Odůvodnění

Toto navrhované ustanovení porušuje princip presumpce neviny a narušuje rovné postavení 
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Ten, kdo něco tvrdí, to musí dokázat. Není možné 
vyžadovat po druhé straně, která tvrdí, že se „nic nestalo“ předkládat důkazy pro to, že se 
„nic nestalo“.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 12a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby se na 
soudních nebo správních postupech 
stanovených touto směrnicí k prosazování 
nároků zaměstnankyň mohly jménem 
postižené osoby nebo za účelem její 
podpory podílet sdružení, organizace nebo 
jiné právnické osoby, které mají podle 
kritérií stanovených příslušnými 
vnitrostátními předpisy oprávněný zájem 
na dodržování ustanovení této směrnice, 
a to vždy se souhlasem poškozené osoby. 

Odůvodnění

Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, bude odstavec 5 upraven takto: „Odstavce 1 až 
4a se rovněž vztahují na všechna soudní řízení podle článku 12.“

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 92/85/EHS
Článek 12 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou do svých 
vnitrostátních právních řádů nezbytná 
opatření na ochranu osob před jakýmkoli 
nepříznivým zacházením nebo 

Členské státy zavedou do svých 
vnitrostátních právních řádů nezbytná 
opatření na ochranu osob včetně svědků
před jakýmkoli nepříznivým zacházením 
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nepříznivými následky, které jsou reakcí na 
žalobu, jež tyto osoby podaly, nebo na 
řízení, která zahájily, zaměřených na 
dodržování práv poskytovaných podle této 
směrnice.“

nebo nepříznivými následky, které jsou 
reakcí na žalobu, jež tyto osoby podaly, 
nebo na řízení, která zahájily, zaměřených 
na dodržování práv poskytovaných podle 
této směrnice.

Odůvodnění

Rozšířením ochrany před nepříznivými důsledky na svědky umožňuje zajistit, aby mohli beze 
strachu podat spolehlivé svědectví při procesech žaloby, aniž by byli jakýmkoli způsobem 
diskriminováni.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 92/85/EHS
Článek 12 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušování vnitrostátních 
předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí a přijmou všechna nezbytná 
opatření pro zajištění jejich provádění. 
Tyto sankce, které mohou zahrnovat 
náhradu škody poškozenému, jež nemusí 
být omezena předchozím stanovením 
horní hranice, musí být účinné, přiměřené 
a odrazující.

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušování vnitrostátních 
předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí a přijmou všechna nezbytná 
opatření pro zajištění jejich provádění. 
Tyto sankce, které mohou zahrnovat 
náhradu škody poškozenému, musí být 
účinné a přiměřené.

Odůvodnění
Zákazem stanovení hranice nároků na náhradu škody EU nepřiměřeně omezuje prostor pro 
uvážení členských států a nutí je k přejímání podrobných ustanovení, která nejsou v souladu 
s vlastním procesním právem.
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