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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

...

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
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 
rovnováhu medzi pracovným životom a 
súkromným životom, najmä žien, vzhľadom 
na ochranu zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov. Pri umožnení väčšej flexibility 
v organizácii pracovného času by sa navyše 
mala zohľadniť skutočnosť, že dlhý 
pracovný čas môže predstavovať na jednej 
strane prekážku prístupu žien k trhu práce a 
zvýšenú účasť mužov na domácich prácach 
na strane druhej.

Odôvodnenie

While the Commission indicated three criteria in the preambule  to be met, namely, high 
standard of protection of workers´ health and safety; give companies greater flexibility in 
managing working time and allow greater compatibility between work and family life, the 
latter is overlooked in this recital. The first and second criteria are contradictory, specially if 
the criterion regarding the  reconciliation of family and working life is not  taken into 
account. Long working hours may cause health problems  as well as an obstacle to the 
conciliation of working  and private life, specially to women.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7a (nové)

(7a) Podľa judikatúry Európskeho 
súdneho dvora je pri posudzovaní 
charakteristických čŕt chápania 
„pracovného času“ rozhodujúcim faktorom 
požiadavka prítomnosti na mieste, ktoré 
určí zamestnávateľ, a dostupnosti pre 
zamestnávateľa za účelom okamžitého 
poskytnutia služieb v prípade potreby. 

Odôvodnenie

The Court rightly argues that a worker who is required to keep himself available to the
employer at the place determined by the latter for the whole duration of periods of on-call 
duty, is subject to appreciably greater constraints than a worker on stand-by since the worker 
has to remain apart from the  family and social environment and has less freedom to manage 
the time during which the professional services are not required. Therefore, workers  under 
those conditions cannot be regarded as being at rest during the periods of on-call duty when 
they are not actually carrying on any professional activity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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 spôsobuje problémy 
týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov, ako aj voľného výberu 
pracovníkov a viedlo k ich porušovaniu. 
Ustanovenie o neaplikovaní by sa preto už 
nemalo ďalej uplatňovať. 

Odôvodnenie

The opt-out provision should be abolished as soon as possible since it is in flagrant 
contradiction to the objectives and provisions of the Directive and with the fundamental 
principles of the protection of health and safety. In addition, it is against the principles of the 
Treaty and contradicts all the evidence that indicates that working time without limits poses a 
serious risk to workers' health and safety, as well as to the reconciliation of family and 
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professional life.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 14

(14) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a zachováva zásady, ktoré osobitne 
uznáva najmä Charta základných práv 
Európskej únie. Osobitne sa táto smernica 
vzťahuje na plné rešpektovanie a 
zabezpečenie práva na náležité a spravodlivé 
pracovné podmienky (článok 31 Charty 
základných práv Európskej únie).

(14) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a zachováva zásady, ktoré osobitne 
uznáva Charta základných práv Európskej 
únie. Osobitne sa táto smernica vzťahuje na 
plné rešpektovanie a zabezpečenie práva na 
náležité a spravodlivé pracovné podmienky 
(článok 31 Charty) a práva na zosúladenie 
rodinného a pracovného života (článok 33 
Charty)

Odôvodnenie

Conciliation of family and working life is among the three criteria indicated by the Commission 
that should be met in all proposals in this area.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 2a (Smernica 2003/88(ES))

2. 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.
Obdobie, v ktorom pracovník vykonáva 
svoje činnosti alebo funkcie počas času 
pohotovosti, sa vždy chápe ako pracovný 
čas.

2. Obdobie, v ktorom pracovník vykonáva 
svoje činnosti alebo funkcie počas času 
pohotovosti, a neaktívne obdobie v čase
pohotovosti, sa vždy chápe ako pracovný čas

Odôvodnenie

See justification to RECITAL 7 A NEW. In additon, the definition of working time concerns not 
only the health care sectors but other areas such as transport, media, water utilities, security 
services etc. Women constitute a significant proportion of workers affected by stand-by duties 
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and overtime, which inevitably constitute an obstacle in order to reconcile family and working 
life

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 22 odsek 1 (Smernica 2003/88(ES))

1. Členské štáty majú možnosť 
neuplatňovať článok 6 pri rešpektovaní 
všeobecných princípov ochrany zdravia 
a bezpečnosti pracovníkov. Uplatnenie 
tejto  možnosti však musí byť vyslovene 
uvedené v 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.
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.“
(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.

1. Členské štáty zabezpečia, že od dňa 
uvedeného v článku 4 tejto smernice 
nepresiahne dĺžka týždenného pracovného 
času 48 hodín vrátane nadčasov, 
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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 
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.“

Odôvodnenie

The opt-out provision contained in Article 22 should be abolished as soon as possible since it 
is in flagrant contradiction to the objectives and provisions of the Directive and to the 
fundamental principles of the protection of health and safety. In addition, it is against the 
principles of the Treaty and contradicts all the evidence that indicates that working time 
without limits poses a serious risk to workers' health and safety, as well as to the 
reconciliation of family and professional life, specially of women.
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