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Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 5

(5) Zosúladenie práce s rodinným životom je 
kľúčovým prvkom pre dosiahnutie cieľov, 
ktoré si Únia stanovila v rámci Lisabonskej 
stratégie. Jej zámerom je nielen vytvoriť 
uspokojivejšiu pracovú atmosféru, ale aj 
umožniť lepšie sa prispôsobiť potrebám 
pracovníkov, najmä tých, ktorí majú rodinu. 
Viaceré úpravy smernice 2003/88/ES, 
najmä úpravy článku 22, umožňujú lepší 
súlad medzi prácou a rodinným životom.

(5) Zosúladenie práce s rodinným životom je 
kľúčovým prvkom pre dosiahnutie cieľov, 
ktoré si Únia stanovila v rámci Lisabonskej 
stratégie. Jej zámerom je nielen vytvoriť 
uspokojivejšiu pracovú atmosféru, ale aj 
umožniť lepšie sa prispôsobiť potrebám 
pracovníkov, najmä tých, ktorí majú rodinu. 
Viaceré úpravy smernice 2003/88/ES majú 
umožniť lepší súlad medzi prácou a 
rodinným životom.

Or. fr
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Odôvodnenie

L'article 22 de la directive concerne le principe de l'opting-out, c'est-à-dire la faculté pour les 
États membres de prévoir une durée hebdomadaire de travail supérieure à 48 heures, ce qui 
est la durée maximale prévue à l'article 6. Or, il est clairement démontré que de longues 
heures de travail présentent non seulement un risque pour la santé et la sécurité des 
travailleurs, mais sont aussi un frein à la conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale. La référence spécifique à l'article 22 comme disposition favorisant la conciliation
entre vie familiale et vie professionnelle est donc erronée.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 6

(6) V tejto súvislosti prislúcha členským 
štátom podnietiť sociálnych partnerov, aby 
na príslušnej úrovni uzatvorili dohody 
stanovujúce pravidlá na lepšie zosúladenie 
pracovného a rodinného života.

(6) V tejto súvislosti prislúcha členským 
štátom dohliadať na to, aby sociálni partneri 
na príslušnej úrovni uzatvorili dohody 
stanovujúce pravidlá na lepšie zosúladenie 
pracovného a rodinného života.

Or. fr

Odôvodnenie

La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale est une exigence essentielle, dont la 
bonne application devrait être contrôlée par les États membres et non laissée à la seule 
discrétion des partenaires sociaux.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 7

(7) Prejavila sa nevyhnutnosť nájsť novú 
rovnováhu medzi ochranou zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov a potrebou väčšej 
flexibility v organizácii pracovného času, 
najmä čo sa týka času pohotovosti a 
neaktívnych období v čase pohotovosti.

(7) Prejavila sa nevyhnutnosť nájsť novú 
rovnováhu medzi ochranou zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov, zosúladením 
pracovného a rodinného života a 
flexibilnou organizáciou pracovného času. 
Pokiaľ ide o organizáciu práce vrátane 
času pohotovosti,  je potrebné zohľadniť 
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skutočnosť, že dlhý pracovný čas 
predstavuje prekážku nielen pre 
zosúladenie pracovného a rodinného života 
a teda  prístup žien k zamestnaniu, ale aj 
pre väčšiu účasť mužov na rodinnom 
živote.

Or. fr

Odôvodnenie

Il est nécessaire de trouver un équilibre entre la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée et la flexibilité dans 
l'aménagement du temps de travail. Il s'agit là de considérations qui sont indissolublement 
liées.
Il ne faudrait pas faire référence aux périodes inactives du temps de garde, car il s'agit là 
d'une distinction qui n'a pas lieu d'être, dans la mesure où elle contrevient aux arrêts de la 
CJCE, qui définissent le temps de travail par rapport à la présence physique du travailleur 
sur le lieu de travail et au fait qu'il est à la disposition de l'employeur.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 7

(7) Prejavila sa nevyhnutnosť nájsť novú 
rovnováhu medzi ochranou zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov a potrebou väčšej 
flexibility v organizácii pracovného času, 
najmä čo sa týka času pohotovosti a 
neaktívnych období v čase pohotovosti.

(7) Prejavila sa nevyhnutnosť nájsť novú 
rovnováhu medzi ochranou zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov a potrebou väčšej 
flexibility v organizácii pracovného času, 
najmä čo sa týka času pohotovosti a 
neaktívnych období v čase pohotovosti ako 
aj referenčných období, ktorých nadmerná 
dĺžka bude pre pracovníkov znamenať 
zvýšené nároky na pracovný čas. 
Zosúladenie pracovného a rodinného života 
musí byť prvoradým cieľom. Okrem iného 
predstavuje aj prostriedok na obmedzenie
vylúčenia žien z trhu práce.

Or. el
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Odôvodnenie

Bien qu'elle proclame avoir pour objectif de concilier vie professionnelle et vie familiale, la 
directive ne comporte qu'un nombre extrêmement limité de références à l'équilibre entre ces 
deux aspects de la vie. La conjugaison de ces deux aspects doit être prise en considération, 
car l'augmentation du nombre d'heures de travail porte préjudice à la fois à la santé des 
travailleurs et à leur vie familiale et personnelle, qui devient peu compatible avec leur vie 
professionnelle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 9

(9) Skúsenosť získaná pri uplatňovaní 
článku 22 ods. 1 ukazuje, že čisto 
individuálne konečné rozhodnutie nedržať sa 
článku 6 tejto smernice môže spôsobiť 
problémy týkajúce sa ochrany zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov ako aj voľného 
výberu pracovníkov.

(9) Skúsenosť získaná pri uplatňovaní 
článku 22 ods. 1 ukazuje, že čisto 
individuálne konečné rozhodnutie nedržať sa 
článku 6 tejto smernice vedie k zneužívaniu
pokiaľ ide o ochranu zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov ako aj voľný výber 
pracovníkov. Výnimka stanovená v článku 
22 odsek 1 musí byť uplatňovaná s 
opatrnosťou a slúžiť záujmom 
pracovníkov.

Or. fr

Odôvodnenie

La dérogation prévue à l'article 22, paragraphe 1, a souvent conduit à des abus, tant sur le 
plan du libre choix des travailleurs que sur le plan de la protection de leur santé. C'est 
pourquoi elle devra être mise en œuvre avec circonspection par les employeurs et ne pas être 
contraire aux intérêts des travailleurs.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK I ODSEK 2

Článok 2a (smernica 2003/88/CE)



AM\559567SK.doc PE 355.566v01-00

SK

Vkladá sa článok 2a: Vkladá sa článok 2a:
„Článok 2a „Článok 2a

Čas pohotovosti Čas pohotovosti
Neaktívne obdobie v čase pohotovosti sa 
nechápe ako pracovný čas, pokiaľ štátny 
zákon, kolektívna zmluva alebo dohoda 
medzi sociálnymi partnermi nestanovia, v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a/alebo národnou praxou, inak.

Neaktívne obdobie v čase pohotovosti sa 
chápe ako pracovný čas.

Obdobie, v ktorom pracovník vykonáva 
svoje činnosti alebo funkcie počas času 
pohotovosti, sa vždy chápe ako pracovný 
čas.“

Obdobie, v ktorom pracovník vykonáva 
svoje činnosti alebo funkcie počas času 
pohotovosti, sa vždy chápe ako pracovný 
čas. Na vysporiadanie sa s mimoriadnymi 
potrebami, napríklad nedostatkom 
zamestnancov, a pokiaľ to vnútroštátne 
právo alebo kolektívna zmluva dovoľuje, 
bude možné nezahrnúť neaktívne obdobie 
počas pohotovosti do aktívneho pracovného 
času, ale použiť ho v prípade potreby na 
pokrytie mimoriadnych potrieb. Aby sa 
predišlo zneužívaniu tejto možnosti 
členskými štátmi, osobitné metódy výpočtu 
neaktívneho obdobia počas pohotovosti by 
mali predstavovať výnimku, pričom 
pravidlom by bolo naďalej započítavanie 
neaktívneho obdobia počas pohotovosti do 
pracovného času.“

Or. el

Odôvodnenie

Il convient de respecter la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes, qui définit explicitement le temps de garde comme temps de travail, que le 
temps de garde soit une période inactive ou active. Toutefois, pour que les États membres 
confrontés à des difficultés particulières, notamment et surtout en raison d'une pénurie de 
personnel dans certains secteurs professionnels, puissent y faire face, la directive doit 
également prévoir un certain nombre d'exceptions, uniquement dans les cas où les 
circonstances spécifiques l'imposent.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK I BOD 2A (NOVÝ)

Článok 6 úvodná časť (smernica 2003/88/CE)

2 a) Úvodná časť článku 6 je nahradená 
nasledujúcim textom: 
„Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
aby sa v rámci ochrany bezpečnosti a 
zdravia zamestnancov a súladu medzi 
pracovným a rodinným životom:“

Or. fr

Odôvodnenie

L'impératif de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale doit toujours être pris 
en considération dans la fixation de la durée hebdomadaire du travail ainsi que dans 
l'aménagement du temps de travail.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK I BOD 2B (NOVÝ)

Článok 13 (smernica 2003/88/CE)

2b) Článok 13 je nahradený nasledujúcim 
textom:
„Článok 13
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
aby mohol zamestnávateľ, ktorý zamýšľa 
organizovať prácu podľa určitého rytmu, 
zohľadniť všeobecný princíp prispôsobenia 
práce človeku, najmä za účelom zmiernenia 
monotónnej práce a rytmickej práce v 
závislosti od druhu činnosti, ako aj nároky 
v oblasti bezpečnosti a zdravia najmä pre 
zamestnankyne, ktoré sú tehotné, po pôrode 
alebo dojčia ako aj pre postihnuté osoby, 
hlavne pokiaľ ide o prestávky v pracovnom 
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čase.“

Or. fr

Odôvodnenie

Une protection particulière doit être accordée aux travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes dans l'organisation du rythme de travail, comme le prévoient les articles 4 et 5 de 
la directive 92/85/CEE du Conseil, concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes au travail. Le considérant 16 de la directive 2000/78/CE portant 
création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de 
travail prévoit que "la mise en place de mesures destinées à tenir compte des besoins des 
personnes handicapées au travail remplit un rôle majeur dans la lutte contre la 
discrimination fondée sur le handicap." Les articles 5 et 7 prévoient par ailleurs une 
protection particulière pour les personnes handicapées au travail.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK I BOD 2C (NOVÝ)

Článok 13 odsek 1a (nový) (smernica 2003/88/CE)

2d) K článku 13 sa pripája nasledujúci 
odsek:
„1a) Členské štáty prijmu potrebné 
opatrenia na povzbudenie zamestnávateľov 
k tomu, aby pri stanovovaní pracovného 
rytmu zohľadnili potrebu zosúladenia 
pracovného a rodinného života. Mali by 
umožniť zamestnancom požiadať o úpravu 
ich pracovného času a rytmu a zaviazať 
zamestnávateľov, aby takéto žiadosti 
spravodlivo a vyvážene posúdili.

Or. fr

Odôvodnenie

L'organisation du rythme de travail doit toujours se faire en prenant en considération la 
nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale, qui est une exigence essentielle pour 
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la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK I BOD 3

Článok 16 bod b) (smernica 2003/88/CE)

3. Bod b) článku 16 je nahradený 
nasledujúcim textom:

3. Bod b) článku 16 je nahradený 
nasledujúcim textom:

„b) na uplatnenie článku 6 (maximálny 
týždenný pracovný čas) referenčné obdobie 
nepresahujúce 4 mesiace.

„b) na uplatnenie článku 6 (maximálny 
týždenný pracovný čas) referenčné obdobie 
nepresahujúce 4 mesiace.

Členské štáty však môžu prostredníctvom 
zákonov alebo predpisov, z objektívnych a 
technických dôvodov alebo dôvodov 
spojených s organizáciou práce toto 
referenčné obdobie predĺžiť na 12 mesiacov, 
pričom však musia dodržiavať všeobecné 
princípy ochrany zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov a konzultovať so sociálnymi 
partnermi, ktorí o to prejavia záujem, a 
usilovať sa o podporu všetkých náležitých 
foriem sociálneho dialógu vrátane 
zmierovacieho konania, ak si to zúčastnené 
strany želajú.

Členské štáty však môžu prostredníctvom 
zákonov alebo predpisov, z objektívnych a 
technických dôvodov alebo dôvodov 
spojených s organizáciou práce toto 
referenčné obdobie predĺžiť na 12 mesiacov, 
pričom však musia ustanoviť prísnu 
kontrolu a záruky týkajúce sa ochrany 
zdravia a bezpečnosti pracovníkov a
konzultovať so sociálnymi partnermi, ktorí o 
to prejavia záujem, a usilovať sa o podporu 
všetkých náležitých foriem sociálneho 
dialógu vrátane zmierovacieho konania, ak 
si to zúčastnené strany želajú. V tomto 
duchu je obzvlášť vhodné posilniť účasť a 
aktívne zapojenie sa žien a ženských 
organizácií do sociálneho dialógu.

Ak je doba, na ktorú sa uzatvára pracovná 
zmluva, kratšia než jeden rok, referenčné 
obdobie nesmie byť dlhšie než doba uvedená 
v pracovnej zmluve.

Ak je doba, na ktorú sa uzatvára pracovná 
zmluva, kratšia než jeden rok, referenčné 
obdobie nesmie byť dlhšie než doba uvedená 
v pracovnej zmluve.

Obdobie platenej riadnej dovolenky, 
udelenej podľa článku 7 a obdobie 
nemocenskej dovolenky sa nezohľadňuje 
respektíve nevplýva na výpočet priemeru;“

Obdobie platenej riadnej dovolenky, 
udelenej podľa článku 7 a obdobie 
nemocenskej dovolenky sa nezohľadňuje 
respektíve nevplýva na výpočet priemeru;“

V prípade tehotných zamestnankýň, 
osamelých matiek alebo matiek s početnými 
rodinami sa vylučuje možnosť odchýlenia 
sa od 4-mesačného referenčného obdobia.  
Všetky vyššieuvedené garancie by mali byť 
zabezpečené prostredníctvom ustanovenia a 
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správneho zavedenia účinného 
mechanizmu kontroly dodržiavania záruk a 
prostredníctvom postupov garantujúcich 
ich dodržiavanie členskými štátmi.  
Pokiaľ ide o zamestnankyne, vzhľadom na 
to, že majú okrem svojich pracovných úloh 
viac iných povinností a záväzkov a 
vzhľadom na zvýšenie miery 
nezamestnanosti žien vo väčšine členských 
štátov je vhodné prísnejšie dohliadať na 
uplatňovanie a dodržiavanie poskytovaných 
záruk.

Or. el

Odôvodnenie

La disposition relative à la période de référence pour la durée maximale hebdomadaire de 
travail donne aux États membres la possibilité d'instaurer une certaine flexibilité, laquelle 
n'est toutefois acceptable que dans la mesure où elle est assortie de garanties strictes en 
matière de santé et de sécurité des travailleurs. C'est pourquoi la concertation avec les 
partenaires sociaux et l'encouragement à la participation de groupes de travailleurs qui ne 
jouent traditionnellement qu'un rôle modeste dans le dialogue social sont importants. Quant 
aux garanties qui devront accompagner l'autorisation de prolonger la période de référence, 
elles devront être réexaminées en fonction des besoins et difficultés spécifiques auxquels sont 
confrontées les travailleuses, qui sont plus exposées aux risques d'abus de la possibilité de 
dérogation prévue par la directive. Par ailleurs, il convient de mettre l'accent sur la nécessité 
de contrôler le respect de ces garanties, car il ne sert à rien d'en dresser une liste s'il n'existe 
pas parallèlement d'autorités de surveillance nationale efficaces.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK I BOD 8A)

Článok 22 odsek 1 (smernica 2003/88/CE)

1. Členské štáty majú možnosť 
neuplatňovať článok 6 pričom rešpektujú 
všeobecné princípy ochrany zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov. Uplatnenie tejto  
možnosti však musí byť výslovne uvedené v 
kolektívnej zmluve alebo dohode uzavretej 
medzi sociálnymi partnermi na 

1. Členské štáty prijmu potrebné opatrenia, 
aby najneskôr 5 rokov po dátume 
stanovenom v článku 3 tejto smernice 
priemerná dĺžka týždenného pracovného 
času nepresiahla 48 hodín vrátane 
nadčasov.
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vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni 
alebo v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a/alebo národnou praxou 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
dohôd uzavretých medzi sociálnymi 
partnermi na primeranej úrovni.
Táto možnosť sa dá uskutočniť aj na 
základe dohody medzi zamestnávateľom a 
zamestnancom v prípade, ak neplatí a 
neexistuje žiadna kolektívna zmluva v 
uvedenom podniku alebo zariadení a 
neexistuje personálne zastúpenie, ktoré by 
takúto zmluvu alebo dohodu so sociálnymi 
partnermi mohlo uzavrieť v súlade s 
právnymi predpismi a/alebo národnou 
praxou.“

Or. fr

Odôvodnenie

La disposition sur l'opting-out doit être supprimée à terme, dans la mesure où elle contrevient 
non seulement à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, mais aussi à la 
nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale, et ce particulièrement en ce qui 
concerne les femmes. Il convient d'en prévoir la suppression dans un délai de cinq ans à 
compter de la date fixée à l'article 3 de la présente directive, de manière à faire coïncider  la 
suppression avec le rapport d'évaluation de la Commission (article 24 bis).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK I BOD 8

Článok 22 (smernica 2003/88/CE)

8. Článok 22 sa mení a dopĺňa nasledovne: 8. Článok 22 sa mení a dopĺňa nasledovne:
a) Odsek 1 je nahradený nasledujúcim 
textom:

a) Odsek 1 je nahradený nasledujúcim 
textom:

"1. Členské štáty majú možnosť 
neuplatňovať článok 6 pričom rešpektujú 
všeobecné princípy ochrany zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov. Uplatnenie tejto  
možnosti však musí byť výslovne uvedené v 

"1. Členské štáty zabezpečia, že od 
vstúpenia do platnosti tejto smernice budú 
dodržiavať ustanovenia článku 6, podľa 
ktorého nepresiahne dĺžka týždenného 
pracovného času 48 hodín vrátane 



AM\559567SK.doc PE 355.566v01-00

SK

kolektívnej zmluve alebo dohode uzavretej 
medzi sociálnymi partnermi na 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni 
alebo v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a/alebo národnou praxou 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo 
dohôd uzavretých medzi sociálnymi 
partnermi na primeranej úrovni.

nadčasov. Toto ustanovenie neumožňuje 
žiadne výnimky.

Táto možnosť sa dá uskutočniť aj na 
základe dohody medzi zamestnávateľom a 
zamestnancom v prípade, ak neplatí a 
neexistuje žiadna kolektívna zmluva v 
uvedenom podniku alebo zariadení a 
neexistuje personálne zastúpenie, ktoré by 
takúto zmluvu alebo dohodu so sociálnymi 
partnermi mohlo uzavrieť v súlade s 
právnymi predpismi a/alebo národnou 
praxou.“
b) Vkladá sa nasledujúci odsek 1a:
1a) Členské štáty, ktoré chcú využiť 
možnosť uvedenú v ods. 1, musia v každom 
prípade prijať potrebné opatrenia, aby:
a) žiadny zamestnávateľ nevyžadoval od 
pracovníka, aby pracoval viac ako 48 hodín 
v priebehu siedmich dní, vypočítaných ako 
priemer pre referenčné obdobie uvedené v 
článku 16 bod b) okrem prípadov, keď 
dostal písomný súhlas od pracovníka na 
vykonávanie takej práce. Platnosť takejto 
dohody nemôže byť dlhšia ako rok, môže sa 
obnoviť. Súhlas udelený pri podpisovaní 
individuálnej pracovnej zmluvy alebo počas 
celého skúšobného obdobia je neplatný a 
neúčinný.
b) žiadnemu pracovníkovi nevznikla žiadna 
škoda z dôvodu, že odmietol súhlasiť s 
vykonávaním takej práce; 
c) žiadny pracovník nemohol pracovať 
dlhšie ako šesťdesiatpäť hodín v 
akomkoľvek týždni okrem prípadov, ak to 
je uvedené inak v kolektívnej zmluve alebo 
dohode uzavretej medzi sociálnymi 
partnermi;
d) zamestnávateľ viedol denné záznamy o 
všetkých pracovníkoch vykonávajúcich 
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takú prácu a o počte odpracovaných hodín;
e) tieto záznamy sú dané k dispozícii 
príslušným orgánom, ktoré môžu z dôvodov 
spojených s bezpečnosťou práce a/alebo 
ochranou zdravia pracovníkov, zakázať 
alebo obmedziť možnosť prekročiť 
maximálnu dĺžku týždenného pracovného 
času; 
f) zamestnávateľ poskytol príslušným 
orgánom na ich žiadosť informácie o 
prípadoch, keď pracovníci dali súhlas na 
vykonávanie práce presahujúcej 48 hodín v 
priebehu siedmich dní, vypočítaných ako 
priemer referenčného obdobia uvedeného v 
článku 16 písmeno b), ako aj o hodinách 
účinne odpracovaných týmito 
pracovníkmi.“

Or. el

Odôvodnenie

Eu égard aux droits fondamentaux des citoyens européens – tels que des conditions de travail 
sûres et saines et l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale –, il est inconcevable de 
prévoir des dérogations à la durée hebdomadaire maximale du travail, a fortiori au nom d'un 
accord individuel entre l'employeur et le travailleur, qui renforcent encore la possibilité 
d'abus au préjudice des travailleurs. Prévoir une telle possibilité ouvrirait la voie à un droit 
européen à deux vitesses et à une politique sociale européenne "à la carte".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK I BOD 8B)

Článok 22 odsek 1a bod a a) (nový) (smernica 2003/88/CE)

a a) možnosť odchýliť sa od článku 6 sa 
nemôže uplatňovať na zamestnankyne, 
ktoré sú tehotné alebo sú v prvom roku 
materskej dovolenky ani na osamelého 
rodiča s jedným alebo viacerými 
nezaopatrenými deťmi;
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Or. fr

Odôvodnenie

Il ne doit en aucun cas être dérogé à l'article 6, qui fixe à 48 heures par semaine la durée 
maximale de travail hebdomadaire dans le cas des femmes enceintes, des mères dans la 
première année de leur maternité ou des parents vivant seuls avec un ou des enfants à charge, 
car cela porterait préjudice non seulement à la protection de la santé et de la sécurité de ces 
travailleurs, mais aussi à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK I BOD 9

Článok 24a (smernica 2003/88/CE)

Najneskôr 5 rokov po dátume stanovenom v 
článku 3 tejto smernice podá Komisia správu 
Európskemu parlamentu, Rade a 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru o 
realizácii ustanovení tejto smernice, najmä 
článku 22, odsekov 1 a 2 spolu s 
prípadnými vhodnými návrhmi na postupné 
zrušenie tohto ustanovenia, ak to považuje 
za potrebné.

Najneskôr 5 rokov po dátume stanovenom v 
článku 3 tejto smernice podá Komisia 
správu Európskemu parlamentu, Rade a 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru o 
realizácii ustanovení tejto smernice a o ich 
príspevku k zlepšeniu zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov, zosúladeniu pracovného a 
rodinného života, zvýšeniu flexibilnosti pri 
riadení pracovného času a zníženiu 
obmedzení pre podniky.
V správe o realizácii by zároveň malo byť 
uvedené, či členské štáty prijali potrebné 
opatrenia na obmedzenie týždenného 
pracovného času na 48 hodín vrátane 
nadčasov.

Or. fr

Odôvodnenie

Le rapport de mise en œuvre de la présente directive doit contenir une évaluation de la 
contribution des différentes dispositions à la réalisation des objectifs que la Commission 
s'était fixés. Par ailleurs, il doit indiquer si les États membres ont effectivement supprimé de 
leurs législations/pratiques nationales dans le délai prévu la dérogation prévue à l'article 22, 
paragraphe 1 .



AM\559567SK.doc PE 355.566v01-00 AM\

SK


	559567sk.doc

