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o některých aspektech úpravy pracovní doby

Návrh směrnice (COM(2004)0607 – C6-0122/2004 – 2004/0209(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Navrhovatelka Marie Panayotopoulosová-Cassiotouová

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Soulad mezi prací a rodinným životem je 
základním prvkem pro dosažení cílů, jež si 
Unie stanovila v rámci lisabonské strategie. 
Tímto souladem se vytvoří pracovní 
prostředí, které zajistí nejenom větší 
uspokojení, ale také bude lépe přizpůsobeno 
potřebám pracovníků, zejména těch, kteří 
mají odpovědnost za rodinu. Některé změny 
směrnice 2003/88/ES, zejména pokud jde 
o článek 22, umožní docílit vyšší 
slučitelnosti mezi prací a rodinným životem.

(5) Soulad mezi prací a rodinným životem je 
základním prvkem pro dosažení cílů, jež si 
Unie stanovila v rámci lisabonské strategie. 
Tímto souladem se vytvoří pracovní 
prostředí, které zajistí nejenom větší 
uspokojení, ale také bude lépe přizpůsobeno 
potřebám pracovníků, zejména těch, kteří 
mají odpovědnost za rodinu. Některé změny 
směrnice 2003/88/ES umožní docílit vyšší 
slučitelnosti mezi prací a rodinným životem.

Or. fr
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Odůvodnění

Článek 22 směrnice se týká zásady opting-out, tj. možnosti členských států stanovit týdenní 
pracovní dobu delší než 48 hodin, což je maximální doba stanovená v článku 6. Přitom bylo 
jasně prokázáno, že dlouhá pracovní doba představuje pro pracovníky nejen zdravotní 
a bezpečnostní riziko, ale znemožňuje rovněž dosažení souladu mezi pracovním a rodinným 
životem. Odkazovat specificky na článek 22 jako ustanovení usnadňující docílení souladu 
mezi rodinným životem a pracovním životem je tedy chybou.

Navrhovatelka Marie Panayotopoulosová-Cassiotouová

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) V tomto kontextu mají členské státy 
podporovat sociální partnery, aby na vhodné 
úrovni uzavírali dohody, kterými se stanoví 
pravidla vedoucí k vyšší slučitelnosti 
pracovního a rodinného života.

(6) V tomto kontextu mají členské státy dbát 
o to, aby sociální partneři na vhodné úrovni 
uzavírali dohody, kterými se stanoví 
pravidla vedoucí k vyšší slučitelnosti 
pracovního a rodinného života.

Or. fr

Odůvodnění

Soulad pracovního a rodinného života je základním požadavkem, jehož správné uplatňování 
by měly členské státy kontrolovat a neponechávat jej pouze na libovůli sociálních partnerů.

Navrhovatelka Marie Panayotopoulosová-Cassiotouová

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Objevila se potřeba nalézt novou 
rovnováhu mezi ochranou zdraví 
a bezpečností pracovníků a potřebou větší 
pružnosti v úpravě pracovní doby, zejména 
co se týká pracovní pohotovosti a konkrétně 
doby nečinnosti v průběhu pracovní 
pohotovosti.

(7) Objevila se potřeba nalézt novou 
rovnováhu mezi ochranou zdraví 
a bezpečností pracovníků, dosažení souladu 
mezi pracovním a rodinným životem 
a pružnou organizací pracovní doby. Při 
úpravě pracovní doby, včetně pracovní 
pohotovosti, je nutné přihlížet ke 
skutečnosti, že dlouhá pracovní doba 
představuje překážku nejen pro dosažení 
souladu pracovního a rodinného života 
a tedy pro dostupnost zaměstnání pro ženy, 
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ale i pro zvýšenou účast mužů na rodinném 
životě.  

Or. fr

Odůvodnění

Je zapotřebí nalézt rovnováhu mezi ochranou zdraví a bezpečnosti pracovníků, dosahování 
souladu mezi pracovním a rodinným životem a pružností v úpravě pracovní doby. V tomto 
směru jde o nerozlučně spjaté zřetele.
Doby nečinnosti v průběhu pracovní pohotovosti by se neměly zmiňovat, protože jde tady 
o rozlišení, které by se dělat nemělo, jelikož je v rozporu s rozsudky Soudního dvora ES, které 
definují pracovní dobu ve vztahu k fyzické přítomnosti pracovníka na pracovišti a ke 
skutečnosti, že je zaměstnavateli k dispozici.

Navrhovatelka Marie Panayotopoulosová-Cassiotouová

Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Objevila se potřeba nalézt novou 
rovnováhu mezi ochranou zdraví 
a bezpečností pracovníků a potřebou větší 
pružnosti v úpravě pracovní doby, zejména 
co se týká pracovní pohotovosti a konkrétně 
doby nečinnosti v průběhu pracovní 
pohotovosti.

(7) Objevila se potřeba nalézt novou 
rovnováhu mezi ochranou zdraví 
a bezpečností pracovníků a potřebou větší 
pružnosti v úpravě pracovní doby, zejména 
co se týká pracovní pohotovosti a konkrétně 
doby nečinnosti v průběhu pracovní 
pohotovosti, a rovněž referenčních období, 
jejichž nadměrná délka bude pracovníkům 
vnucovat narůstající povinnosti v oblasti 
pracovní doby. Soulad mezi pracovním 
životem a soukromým životem musí být 
prvořadým cílem. Tento soulad mimo jiné 
představuje prostředek, jak omezit 
vyloučení žen z trhu práce.

Or. el

Odůvodnění

Ačkoliv směrnice prohlašuje, že jejím cílem je soulad mezi pracovním a rodinným životem, 
obsahuje pouze mimořádně omezené množství odkazů na rovnováhu těchto dvou aspektů 
života. Tyto dva aspekty je nutno brát v úvahu neustále, jelikož zvyšování počtu pracovních 
hodin je škodlivé jak pro zdraví pracovníků, tak i pro jejich rodinný a osobní život, který se 
stává s jejich profesním životem takřka neslučitelným.
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Navrhovatelka Marie Panayotopoulosová-Cassiotouová

Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Zkušenosti získané při uplatňování čl. 22 
odst. 1 ukazují, že naprosto individuální 
konečné rozhodnutí nebýt vázán článkem 6 
této směrnice může způsobit problémy
v otázce ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků a také volného výběru 
pracovníka.

(9) Zkušenosti získané při uplatňování čl. 22 
odst. 1 ukazují, že naprosto individuální 
konečné rozhodnutí nebýt vázán článkem 
6 této směrnice vedlo k nešvarům v otázce 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
a také volného výběru pracovníka. Odchylka 
uvedená v čl. 22 odst. 1 se tedy musí 
používat obezřetně a sloužit zájmu 
pracovníků. 

Or. fr

Odůvodnění

Odchylka uvedená v čl. 22 odst. 1 vedla často k zneužívání jak v oblasti svobodné volby 
pracovníků, tak i v oblasti ochrany jejich zdraví. Proto ji zaměstnavatelé musí uskutečňovat 
s obezřetností a neporušovat zájmy pracovníků.

Navrhovatelka Katerina Batzeliová

Pozměňovací návrh 12
ČLÁNEK I ODSTAVEC 2

Článek 2a (směrnice 2003/88/ES)

Vkládá se článek 2a v tomto znění: Vkládá se článek 2a v tomto znění:
„Článek 2a „Článek 2a

Pracovní pohotovost Pracovní pohotovost
Doba nečinnosti v průběhu pracovní 
pohotovosti není považována za pracovní 
dobu, pokud však zákony členského státu, 
kolektivní smlouva nebo dohoda mezi 
sociálními partnery nestanoví v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
zvyklostmi jinak.

Doba nečinnosti v průběhu pracovní 
pohotovosti je považována za pracovní 
dobu.

Období, ve kterém pracovník skutečně 
vykonává svoji činnost nebo své funkce 
v průběhu pracovní pohotovosti se vždy 
považuje za pracovní dobu.“

Období, ve kterém pracovník skutečně 
vykonává svoji činnost nebo své funkce 
v průběhu pracovní pohotovosti se vždy 
považuje za pracovní dobu. Pro zvládnutí 
mimořádných potřeb, jako je nedostatek 
pracovních sil, a pokud to umožňuje 
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vnitrostátní předpis nebo kolektivní 
smlouva, lze dobu nečinnosti v průběhu 
pracovní pohotovosti nezapočítávat jako 
dobu pracovní činnosti, ale použít ji 
případně na přiměřené řešení výjimečných 
potřeb. S cílem vyloučit zneužití této 
možnosti členskými státy musí zvláštní 
započtení dob nečinnosti v průběhu 
pracovní pohotovosti představovat výjimku 
s tím, že pravidlem je dobu nečinnosti 
v pracovní pohotovosti započítávat jako 
pracovní dobu.“

Or. el

Odůvodnění

Je zapotřebí respektovat judikaturu Soudního dvora Evropských společenství, který definuje 
pracovní pohotovost výslovně jako pracovní dobu nehledě na to, zda je to doba činnosti nebo 
nečinnosti. Nicméně, aby členské státy v konfrontaci s mimořádnými potížemi, zejména 
a hlavně z důvodu nedostatku pracovních sil v některých pracovních oborech, dokázaly těmto 
potížím čelit, musí směrnice rovněž stanovit některé výjimky, jedině pro případy, kdy to 
vyžadují takové specifické okolnosti.

Navrhovatelka Marie Panayotopoulosová-Cassiotouová

Pozměňovací návrh 13
ČLÁNEK 1 BOD 2A (nový)

Článek 6 úvodní část(směrnice 2003/88/ES)

2a. V článku 6 bude úvodní část nahrazena 
tímto zněním: 
„Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby v závislosti na potřebách bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví a souladu mezi
pracovním a rodinným životem:“

Or. fr

Odůvodnění

Nezbytnost souladu mezi pracovním a rodinným životem se při stanovení týdenní délky 
pracovní doby musí brát vždy do úvahy, stejně jako při úpravě pracovní doby. 
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Navrhovatelka Marie Panayotopoulosová-Cassiotouová

Pozměňovací návrh 14
ČLÁNEK 1 BOD 2B (nový)

Článek 13 (směrnice 2003/88/ES)

2b. Článek 13 je nahrazen tímto zněním:
„Článek 13 
Členské státy přijmout nezbytná opatření, 
aby zaměstnavatel, který zamýšlí 
organizovat práci v určitém tempu, přihlédl 
k obecné zásadě, že práce má být 
přizpůsobena člověku, s cílem zejména 
omezit monotónní práci a práci s vnuceným 
pracovním tempem, v závislosti na typu 
pracovní činnosti a na požadavcích 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zvláště 
pro pracovnice těhotné, šestinedělky nebo 
kojící pracovnice a pro postižené osoby, 
zejména pokud jde o přestávky během 
pracovní doby.“

Or. fr

Odůvodnění

Těhotným, šestinedělkám nebo kojícím pracovnicím musí být v organizaci pracovního tempa 
věnována mimořádná pozornost, jak stanoví články 4 a 5 směrnice 92/85 Rady o zavádění 
opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň 
a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň. Bod odůvodnění 16 ve 
směrnici 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání 
a povolání stanoví, že „zavedení opatření k uspokojení potřeb zdravotně postižených osob na
pracovišti hraje v boji proti diskriminaci na základě zdravotního postižení důležitou úlohu.“ 
Články 5 a 7 dále stanoví zvláštní ochranu zdravotně postižených osob na pracovišti.

Navrhovatelka Marie Panayotopoulosová-Cassiotouová

Pozměňovací návrh 15
ČLÁNEK 1 BOD 2C (nový)

Článek 13 odstavec 1a (nový) (směrnice 2003/88/ES)

2c. Do článku 13 se doplní odstavec v tomto 
znění:
"1a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby podpořily zaměstnavatele při 
organizaci pracovního tempa v tom, aby 
přihlédli k nezbytnosti dosažení souladu 
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pracovního a rodinného života. Zvláště pak 
stanoví pro pracovníky možnost požádat 
o úpravu pracovní doby a pracovního 
tempa a pro zaměstnavatele povinnost 
posuzovat tyto žádosti spravedlivým 
a správným způsobem.“

Or. fr

Odůvodnění

Organizace pracovního tempa se musí vždy provádět se zřetelem na nutnost docílit soulad 
pracovního a rodinného života, což je podstatný požadavek pro realizaci cílů lisabonské 
strategie.

Navrhovatelka Katerina Batzeliová

Pozměňovací návrh 16
ČLÁNEK 1 BOD 3

Čl. 16 písm. b) (směrnice 2003/88/ES)

3. V článku 16 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:

3. V článku 16 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:

„b) pro použití článku 6 (maximální týdenní 
pracovní doba) referenční období 
nepřesahující čtyři měsíce.

„b) pro použití článku 6 (maximální týdenní 
pracovní doba) referenční období 
nepřesahující čtyři měsíce.

Členské státy však mohou prostřednictvím 
právních nebo správních předpisů 
z objektivních nebo technických důvodů 
nebo z důvodů, které se vztahují 
k organizaci práce, prodloužit toto referenční 
období na 12 měsíců, s výhradou dodržení 
obecných zásad ochrany bezpečnosti 
a zdraví pracovníků a s výhradou konzultací 
se zúčastněnými sociálními partnery a snahy 
o posílení všech důležitých forem sociálního 
dialogu včetně jednání, pokud si tak strany 
přejí.

Členské státy však mohou prostřednictvím 
právních nebo správních předpisů 
z objektivních nebo technických důvodů 
nebo z důvodů, které se vztahují 
k organizaci práce, prodloužit toto referenční 
období na 12 měsíců za podmínky, že budou 
stanoveny přísné kontroly a záruky týkající 
se ochrany bezpečnosti a zdraví pracovníků 
a s výhradou konzultací se zúčastněnými 
sociálními partnery a snahy o posílení všech 
důležitých forem sociálního dialogu včetně 
jednání, pokud si tak strany přejí. V tomto 
duchu je zapotřebí zvláště posílit účast 
a aktivní podíl žen a organizací žen na 
sociálním dialogu.

Pokud je délka pracovní smlouvy kratší než 
jeden rok, nemůže být referenční období 
delší než doba, po kterou trvá pracovní 

Pokud je délka pracovní smlouvy kratší než 
jeden rok, nemůže být referenční období 
delší než doba, po kterou trvá pracovní 
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smlouva. smlouva.
Doby placené dovolené za kalendářní rok 
přiznané podle článku 7 a doby volna 
z důvodů nemoci se nezahrnují nebo jsou při 
výpočtu průměru neutrální.“

Doby placené dovolené za kalendářní rok 
přiznané podle článku 7 a doby volna 
z důvodů nemoci se nezahrnují nebo jsou při 
výpočtu průměru neutrální.“

Použití možnosti odchylky od referenčního 
období čtyř měsíců je vyloučeno 
u těhotných pracovnic, samoživitelek a 
matek početných rodin.
Ke všem výše uvedeným zárukám je nutno 
doplnit stanovení a správné uplatňování 
účinného kontrolního mechanizmu 
dodržování těchto záruk a postupy 
zajišťující, že členské státy se tím skutečně 
budou řídit.
Pokud jde konkrétněji o pracovnice, tak 
vzhledem k povinnostem a těžším 
závazkům, které na ně doléhají mimo jejich 
pracovní starosti, a rovněž vzhledem ke 
zvýšení podílu nezaměstnanosti žen ve 
většině členských států, je zapotřebí co 
nejpřísněji zajistit uplatňování a dodržování 
přijatých záruk.

Or. el

Odůvodnění

Ustanovení o referenčním období pro maximální týdenní pracovní dobu dává členským 
státům možnost zavést určitou flexibilitu, která je ovšem přijatelná pouze pokud bude 
doplněna striktními zárukami ve věci ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. Právě proto je 
důležité jednání se sociálními partnery a podpora účasti skupin pracovníků, které sehrávají 
tradičně v sociálním dialogu pouze skromnou úlohu. Pokud jde o záruky, které musí 
doprovázet souhlas s prodloužením referenčního období, je zapotřebí, aby byly přezkoumány 
podle specifických potřeb a potíží, jimž musí čelit pracovnice, které jsou nejvíce vystavené 
riziku zneužití možnosti odchylky stanovené směrnicí. Je zapotřebí ostatně zdůraznit 
nezbytnost kontroly dodržování těchto záruk, neboť není k ničemu sestavit jejich seznam, 
pokud souběžně nebudou existovat účinné vnitrostátní kontrolní orgány.

Navrhovatelka Marie Panayotopoulosová-Cassiotouová

Pozměňovací návrh 17
ČLÁNEK 1 BOD 8 A)

Článek 22 odstavec 1 (směrnice 2003/88/ES)
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1. Členské státy mají při dodržení obecných 
zásad ochrany bezpečnosti a zdraví 
pracovníků možnost nepoužít článek 6. 
Tato možnost však musí být výslovně 
uvedena v kolektivní smlouvě nebo 
v dohodě uzavřené mezi sociálními 
partnery na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni nebo v kolektivní smlouvě nebo 
dohodě uzavřené v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a/nebo národními 
zvyklostmi mezi sociálními partnery na 
odpovídající úrovni.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k tomu, aby nejpozději pět let po datu 
stanoveném v článku 3 této směrnice 
průměrná pracovní doba za každé 
sedmidenní období nepřekročila čtyřicet 
osm hodin, včetně přesčasových hodin.

Tuto možnost je rovněž možné uplatnit na 
základě dohody mezi zaměstnavatelem 
a pracovníkem v případě, že žádná 
kolektivní smlouva není v platnosti a že 
v podniku nebo v dotyčném zařízení není 
žádné zastoupení zaměstnanců, které by 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo národními zvyklostmi bylo 
oprávněno kolektivní smlouvu nebo 
smlouvu mezi sociálními partnery v této 
oblasti uzavřít.

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení o opting-out musí být výhledově zrušeno, jelikož nejenže jedná proti ochraně 
zdraví a bezpečnosti pracovníků, ale rovněž jde proti nezbytnému dosažení souladu mezi 
pracovním a rodinným životem, a to zejména pokud jde o ženy. Je zapotřebí stanovit jeho 
zrušení v pětileté lhůtě od data stanoveného v článku 3 této směrnice a tím zajistit časovou 
shodu tohoto zrušení s hodnotící zprávou Komise (článek 24a).

Navrhovatelka Katerina Batzeliová

Pozměňovací návrh 18
ČLÁNEK 1 BOD 8

Článek 22 (směrnice 2003/88/ES)

8. Článek 22 se mění takto: 8. Článek 22 se mění takto:

a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto: a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
"1. Členské státy mají při dodržení 
obecných zásad ochrany bezpečnosti 
a zdraví pracovníků možnost nepoužít 

"1. Členské státy jsou po vstoupení této 
směrnice v platnost povinny dodržovat 
ustanovení článku 6, v souladu s kterým 
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článek 6. Tato možnost však musí být 
výslovně uvedena v kolektivní smlouvě 
nebo v dohodě uzavřené mezi sociálními 
partnery na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni nebo v kolektivní smlouvě nebo 
dohodě uzavřené v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a/nebo národními 
zvyklostmi mezi sociálními partnery na 
odpovídající úrovni.

nesmí týdenní pracovní doba překročit 48 
hodin, včetně přesčasů. Žádné odchylky od 
tohoto ustanovení nejsou povoleny.

Tuto možnost je rovněž možné uplatnit na 
základě dohody mezi zaměstnavatelem 
a pracovníkem v případě, že žádná 
kolektivní smlouva není v platnosti a že 
v podniku nebo v dotyčném zařízení není 
žádné zastoupení zaměstnanců, které by 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo národními zvyklostmi bylo 
oprávněno kolektivní smlouvu nebo 
smlouvu mezi sociálními partnery v této 
oblasti uzavřít.
b) Vkládá se nový odstavec 1a, který zní:
1a. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 1, musejí v každém 
případě přijmout nezbytná opatření, aby:
a) žádný zaměstnavatel nevyžadoval, aby 
pracovník pracoval déle než 48 hodin 
v období sedmi dnů, vypočteném jako 
průměr pro referenční období uvedené 
v čl. 16 písm. b), bez předchozího 
písemného souhlasu pracovníka 
s vykonáváním takové práce. Doba 
platnosti takového souhlasu nemůže být 
delší než jeden rok a souhlas lze obnovit. 
Případný souhlas udělený při podpisu 
samotné pracovní smlouvy nebo v průběhu 
zkušební doby je neplatný;
b) žádnému pracovníkovi nevznikla ze 
strany zaměstnavatele újma, protože 
nesouhlasí s takovou prací;
c) žádný pracovník nesmí pracovat více než 
šedesát pět hodin v průběhu jakéhokoli 
týdne, nestanoví-li kolektivní smlouva nebo 
dohoda uzavřená mezi sociálními partnery 
jinak;
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d) zaměstnavatel vedl aktualizované 
záznamy o všech pracovnících, kteří 
vykonávají takovou práci, a o počtu 
skutečně odpracovaných hodin;
e) byly tyto záznamy dány k dispozici 
příslušným orgánům, které mohou 
z důvodů spojených s bezpečností práce 
nebo ochranou zdraví pracovníků zakázat 
nebo omezit možnost překročení maximální 
týdenní pracovní doby;
f) zaměstnavatel poskytl příslušným 
orgánům na jejich žádost informace 
o případech, kdy pracovníci dali souhlas 
k práci přesahující 48 hodin v období sedmi 
dnů, vypočteném jako průměr pro 
referenční období uvedené v čl. 16 písm. b), 
jakož i hodiny skutečně odpracované těmito 
pracovníky.“

Or. el

Odůvodnění

Se zřetelem na základní práva evropských občanů, jako jsou bezpečné a zdravé pracovní 
podmínky a rovnováha mezi pracovním a rodinným životem, je nemyslitelné stanovit odchylky 
od maximální týdenní pracovní doby, tím spíše ne ve jménu individuální dohody mezi 
zaměstnavatelem a pracovníkem, která ještě více zvyšuje možnost zneužití ke škodě 
pracovníků. Stanovení takové možnosti by otevřelo cestu k evropskému právu dvou rychlostí 
a k evropské sociální politice „à la carte".  

Navrhovatelka Marie Panayotopoulosová-Cassiotouová

Pozměňovací návrh 19
ČLÁNEK 1 BOD 8 B)

Čl. 22 odst. 1a písm. a a) (nové) (směrnice 2003/88/ES)

a a) možnost odchylky od článku 6 se nesmí 
uplatňovat na těhotné pracovnice, na 
pracovnice v prvním roce mateřství nebo na 
rodiče samoživitele s jedním nebo více 
dětmi ve vlastní péči;

Or. fr
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Odůvodnění

V žádném případě se nesmí učinit odchylka od článku 6, kterým se stanoví maximální týdenní 
pracovní doba na 48 hodin, v případě těhotných žen, matek v prvním roce mateřství nebo 
osaměle žijících rodičů s jedním nebo více dětmi ve vlastní péči, jelikož by to nejen bylo na 
újmu ochrany jejich zdraví a bezpečnosti, ale rovněž na újmu souladu mezi pracovním 
a rodinným životem.

Navrhovatelka Marie Panayotopoulosová-Cassiotouová

Pozměňovací návrh 20
ČLÁNEK 1 BOD 9

Článek 24a (směrnice 2003/88/ES)

Komise nejpozději do pěti let ode dne 
uvedeného v článku 3 této směrnice předloží 
Evropskému parlamentu, Radě 
a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provádění ustanovení této 
směrnice, zejména čl. 22 odst. 1 a 2, 
a v případě potřeby vhodné návrhy na 
postupné zrušení tohoto ustanovení.

Komise nejpozději do pěti let ode dne 
uvedeného v článku 3 této směrnice předloží 
Evropskému parlamentu, Radě
a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provádění ustanovení této 
směrnice a o jejich přínosu ke zlepšení 
zdraví a bezpečnosti pracovníků, k dosažení 
souladu mezi pracovním a rodinným 
životem, ke zvýšení flexibility v řízení 
pracovní doby a ke snížení omezení pro 
podniky. Zpráva o provádění musí rovněž 
uvést, zda členské státy přijaly nezbytná 
opatření, aby maximální týdenní pracovní 
doba nepřekračovala 48 hodin včetně 
přesčasů.

Or. fr

Odůvodnění

Zpráva o provádění této směrnice musí obsahovat hodnocení přínosu jednotlivých ustanovení 
pro realizaci cílů, které Komise stanovila. Kromě jiného musí uvést, zda členské státy 
skutečně ve stanovené lhůtě zrušily ve svém zákonodárství / vnitrostátních zvyklostech 
odchylku stanovenou v čl. 22 odst. 1. 
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