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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/.../EG

av den

om ändring av direktiv 2003/88/EG

om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 137.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                               

1 EUT C 267, 27.10.2005, s. 16.
2 EUT C 231, 20.9.2005, s. 69.
3 Europaparlamentets yttrande av den 11 maj 2005 (EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 292), rådets 

gemensamma ståndpunkt av den …
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av följande skäl:

(1) I artikel 137 i fördraget föreskrivs att gemenskapen ska understödja och komplettera 

medlemsstaternas verksamhet för att förbättra arbetsmiljön för att skydda arbetstagarnas 

hälsa och säkerhet. I direktiv som antas på grundval av denna artikel bör sådana 

administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden undvikas som skulle motverka 

tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag.

(2) I direktiv 2003/88/EG1 fastställs minimivillkor för hälsa och säkerhet när det gäller 

arbetstidens förläggning, vilka är tillämpliga på bland annat dygnsvila, raster, veckovila, 

begränsning av veckoarbetstiden, årlig semester, samt på vissa aspekter av nattarbete, 

skiftarbete och arbetsrytm.

(3) Enligt artikel 19 tredje stycket och artikel 22.1 andra stycket i direktiv 2003/88/EG ska 

dessa artiklar granskas på nytt före den 23 november 2003.

(4) Mer än tio år efter antagandet av rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 19932, det 

första direktivet om arbetstidens förläggning, har det visat sig nödvändigt att bättre beakta 

såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas ändrade förhållanden och krav och att skapa 

möjligheter att uppfylla de mål för tillväxt och sysselsättning som Europeiska rådet 

fastställde den 22–23 mars 2005 inom ramen för Lissabonstrategin.

                                               

1 EUT L 299, 18.11.2003, s. 9.
2 EGT L 307, 13.12.1993, s. 1. Direktivet upphävt genom direktiv 2003/88/EG.
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(5) Möjligheten att kombinera arbete och familjeliv är också en central förutsättning för att 

uppnå de mål som Europeiska unionen satt upp för sig i Lissabonstrategin, bland annat för 

att öka kvinnors förvärvsfrekvens. Detta torde inte bara skapa en mer tillfredsställande 

arbetsmiljö utan även möjliggöra en bättre anpassning till arbetstagarnas behov, särskilt de 

arbetstagare som har ett familjeansvar. Flera av ändringarna i detta direktiv syftar till att 

göra det lättare att kombinera arbete och familjeliv.

(6) I detta sammanhang är det medlemsstaternas ansvar att uppmana arbetsmarknadens parter 

att på lämplig nivå ingå avtal som syftar till att förbättra möjligheterna att kombinera 

arbete och familjeliv.

(7) Det finns ett behov av att förbättra skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet och medge 

större flexibilitet i arbetstidens förläggning, bland annat när det gäller jourtid och i 

synnerhet inaktiv del av jourtid, samt finna en ny avvägning mellan dels behovet av att 

kunna kombinera arbete och familjeliv, dels behovet av en flexiblare arbetstidsförläggning.

(8) Arbetstagare bör ges kompensationsledighet när förhållandena inte medger viloperioder. 

Medlemsstaterna bör ha ansvar för att fastställa längden på den rimliga tid inom vilken 

arbetstagare ges motsvarande kompensationsledighet med beaktande av behovet att 

säkerställa de berörda arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt proportionalitetsprincipen.
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(9) Bestämmelserna om beräkningsperioden för den maximala veckoarbetstiden bör också ses 

över i syfte att anpassa dem till företagens och arbetstagarnas behov, under förutsättning att 

skydd för arbetstagarnas hälsa och säkerhet garanteras.

(10) I de fall då anställningsavtalet varar mindre än ett år bör beräkningsperioden inte 

överskrida anställningsavtalets längd.

(11) Erfarenheterna av tillämpningen av artikel 22.1 i direktiv 2003/88/EG visar att ett rent 

individuellt beslut om att artikel 6 i direktivet inte ska tillämpas kan medföra problem när 

det gäller skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet och även när det gäller 

arbetstagarens fria val.

(12) Den möjlighet som ges i artikel 22.1 är en avvikelse från principen om en längsta 

genomsnittlig veckoarbetstid på 48 timmar under en beräkningsperiod. Den är avhängig av 

ett effektivt skydd för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, och av den berörda arbetstagarens 

uttryckliga, fria och informerade samtycke. Användningen av denna möjlighet måste vara 

avhängig av vederbörliga garantier för att dessa villkor uppfylls och av noggrann 

övervakning.

(13) Innan den möjlighet som ges i artikel 22.1 tillämpas bör hänsyn tas till om inte den längsta 

beräkningsperioden eller andra flexibilitetsbestämmelser i direktiv 2003/88/EG garanterar 

den nödvändiga flexibiliteten.

(14) För att undvika risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet är det inte möjligt att i en 

medlemsstat kumulativt använda både den flexibla beräkningsmetoden enligt 

artikel 19 första stycket b och möjligheten enligt artikel 22.1.
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(15) I enlighet med artikel 138.2 i fördraget har kommissionen samrått med arbetsmarknadens 

parter på gemenskapsnivå om den möjliga inriktningen av gemenskapsåtgärder på detta 

område.

(16) Efter detta samråd fann kommissionen att gemenskapsåtgärder var tillrådliga och samrådde 

vidare med arbetsmarknadens parter om innehållet i det planerade förslaget, i enlighet med 

artikel 138.3 i fördraget.

(17) Efter denna andra fas av samrådet meddelade arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå 

inte kommissionen att de önskade inleda det förfarande som kan leda till ingående av avtal 

i enlighet med artikel 139 i fördraget.

(18) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att modernisera gemenskapslagstiftningen om 

arbetstidens förläggning, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och 

det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta mål.

(19) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som 

erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1. Särskilt 

syftar detta direktiv till att garantera en fullständig respekt för rätten till rättvisa 

arbetsförhållanden i enlighet med artikel 31 i stadgan, i synnerhet punkt 2 i den artikeln, 

som föreskriver att "Varje arbetstagare har rätt till en begränsning av den maximala 

arbetstiden samt till dygns- och veckovila och årlig betald semester".

                                               

1 EUT C 303, 14.12.2007, s. 1.
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(20) Vid genomförandet av detta direktiv bör den allmänna skyddsnivå som ges arbetstagare 

avseende hälsa och säkerhet i arbetet bibehållas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2003/88/EG ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 ska följande punkter läggas till:

"1a. jourtid: all tid då arbetstagaren är skyldig att stå till förfogande på sin arbetsplats för 

att på arbetsgivarens begäran utföra sina aktiviteter eller uppgifter.

1b. arbetsplats: den plats eller de platser där arbetstagaren regelmässigt utför sina 

aktiviteter eller uppgifter och som fastställs i enlighet med villkoren i det 

anställningsförhållande eller anställningsavtal som är tillämpligt på arbetstagaren.

1c. inaktiv del av jourtid: period då arbetstagaren har jourtid enligt punkt 1a men inte av 

sin arbetsgivare har anmanats att faktiskt utföra sina aktiviteter eller uppgifter."
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2. Följande artiklar ska läggas till:

"Artikel 2a

Jourtid

Den inaktiva delen av jourtid får inte betraktas som arbetstid, om inte annat sägs i nationell 

lagstiftning eller kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter i 

enlighet med nationell lagstiftning eller praxis.

Den inaktiva delen av jourtiden kan beräknas med utgångspunkt i medelvärdet av antalet 

timmar eller en andel av jourtiden, med beaktande av erfarenheten i den berörda sektorn, 

enligt kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter eller enligt 

nationell lagstiftning efter samråd med arbetsmarknadens parter.

Den inaktiva delen av jourtiden får inte tas med i beräkningen av den dygns- eller 

veckovila som avses i artikel 3 respektive artikel 5 om inte annat föreskrivs

a) i ett kollektivavtal eller ett avtal mellan arbetsmarknadens parter

eller

b) genom nationell lagstiftning efter samråd med arbetsmarknadens parter.

Den tid då arbetstagaren faktiskt utför sina aktiviteter eller uppgifter under jourtiden ska 

alltid betraktas som arbetstid.
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Artikel 2b

Möjligheten att kombinera arbete och familjeliv

Medlemsstaterna ska uppmuntra arbetsmarknadens parter på lämplig nivå, utan att inkräkta 

på deras oberoende, att ingå avtal om förbättrade möjligheter att kombinera arbetsliv och 

familjeliv.

Utan att det påverkar Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av 

den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med 

arbetstagare i Europeiska gemenskapen* och i samråd med arbetsmarknadens parter ska 

medlemsstaterna säkerställa att arbetsgivare informerar arbetstagare i tid om viktigare 

ändringar av deras arbetsscheman och förläggningen av deras arbetstid.

Med beaktande av arbetstagares behov av flexibilitet i sina arbetstider och arbetsscheman 

ska medlemsstaterna i enlighet med nationell praxis även uppmuntra arbetsgivare att 

behandla önskemål om ändring av sådana arbetstider och arbetsscheman, om inte annat 

följer av företagets behov liksom av såväl arbetsgivares som arbetstagares behov av 

flexibilitet.

________________________

* EGT L 80, 23.3.2002, s. 29.".
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3. Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska orden "från artiklarna 3–6, 8 och 16" ersättas med orden "från 

artiklarna 3–6, artikel 8 samt artikel 16 a och c".

b) I punkt 2 ska orden "under förutsättning att de berörda arbetstagarna ges 

motsvarande kompensationsledighet" ersättas med orden "under förutsättning att de 

berörda arbetstagarna ges motsvarande kompensationsledighet inom rimlig tid i 

enlighet med nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller överenskommelse mellan 

arbetsmarknadens parter".

c) I punkt 3 första meningen ska orden "från artiklarna 3, 4, 5, 8 och 16" ersättas med 

orden "från artiklarna 3, 4, 5 och 8 samt artikel 16 a och c".

d) Punkt 5 ska ändras på följande sätt:

i) Första stycket ska ersättas med följande:

"5. I enlighet med punkt 2 i denna artikel får avvikelser från artikel 6 

göras när det gäller läkare under utbildning, i enlighet med bestämmelserna i 

andra till sjätte styckena i denna punkt."

ii) Sista stycket ska utgå.
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4. I artikel 18 tredje stycket ska orden "på villkor att motsvarande kompensationsledighet 

beviljas de berörda arbetstagarna" ersättas med orden "på villkor att motsvarande 

kompensationsledighet beviljas de berörda arbetstagarna inom rimlig tid i enlighet med 

nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsmarknadens 

parter".

5. Artikel 19 ska ersättas med följande:

"Artikel 19

Begränsningar av undantag från beräkningsperioder

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22a. b ska medlemsstaterna genom undantag 

från artikel 16 b, under iakttagande av de allmänna principerna om skyddet av 

arbetstagarnas hälsa och säkerhet, ha möjlighet att på objektiva grunder eller av tekniska 

skäl, eller av skäl som har att göra med arbetets organisation tillåta beräkningsperioder 

avseende den maximala veckoarbetstiden på högst tolv månader

a) enligt kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter 

i enlighet med artikel 18,

eller

b) enligt lag eller annan förordning efter samråd på lämplig nivå med arbetsmarknadens 

parter.

När medlemsstaterna använder sig av möjligheten enligt första stycket led b ska de 

säkerställa att arbetsgivarna fullgör sina skyldigheter enligt avsnitt II 

i direktiv 89/391/EEG."
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6. Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

"Artikel 22

Övriga bestämmelser

1. Även om den allmänna principen ska vara att veckoarbetstiden i Europeiska unionen 

är begränsad till högst 48 timmar och att det i praktiken ska vara ett undantag att 

arbetstagare i unionen arbetar längre, får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa 

artikel 6 under förutsättning att de vidtar de åtgärder som krävs för att garantera ett 

effektivt skydd av arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Tillämpningen av denna 

möjlighet ska dock vara uttryckligen angiven i ett kollektivavtal eller ett avtal mellan 

arbetsmarknadens parter på relevant nivå eller, efter det att man på relevant nivå 

samrått med arbetsmarknadens parter, i nationell lagstiftning.

2. Under alla omständigheter ska de medlemsstater som använder denna möjlighet vidta 

de åtgärder som behövs för att se till att följande gäller:

a) Ingen arbetsgivare kräver att en arbetstagare arbetar mer än 48 timmar under 

en period om sju dagar, beräknad som ett genomsnitt för den beräkningsperiod

som avses i artikel 16 b, såvida han inte först har fått arbetstagarens skriftliga 

medgivande till utförande av sådant arbete. Ett sådant avtal får inte vara giltigt 

i mer än ett år men ska kunna förlängas.
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b) Ingen arbetstagare får behandlas ofördelaktigt av sin arbetsgivare för att han

eller hon inte är beredd att ge sitt medgivande till att utföra sådant arbete eller 

av något skäl återtar sitt medgivande.

c) Ett medgivande som ges:

i) när det enskilda anställningsavtalet ingås, eller

ii) under de första fyra veckorna av anställningsförhållandet,

ska vara ogiltigt.

d) Ingen arbetstagare som har gett sitt medgivande enligt denna artikel får under 

en period om sju dagar arbeta mer än

i) 60 timmar, beräknat som ett genomsnitt över en period om tre månader,

om inte annat föreskrivs i ett kollektivavtal eller ett avtal mellan 

arbetsmarknadens parter, eller

ii) 65 timmar, beräknat som ett genomsnitt över en period om tre månader, 

om kollektivavtal saknas och då den inaktiva delen av jourtid betraktas 

som arbetstid i enlighet med artikel 2a.

e) Alla arbetstagare ska under de första sex månaderna efter det att avtalet ingåtts 

eller under den provanställning som anges i avtalet och fram till 

högst tre månader efter dess avslutande, beroende på vilken period som är

längst, ha rätt att med omedelbar verkan återta sitt medgivande att utföra sådant 

arbete genom att i tid skriftligen informera sin arbetsgivare om detta. Därefter 

får arbetsgivaren begära att arbetstagaren lämnar in en skriftlig 

förhandsanmälan , dock högst två månader i förväg.
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f) Arbetsgivaren för aktuella noteringar om alla arbetstagare som utför sådant 

arbete samt noteringar som är tillräckliga för att fastställa att bestämmelserna i 

detta direktiv följs.

g) Noteringarna ställs till de behöriga myndigheternas förfogande som – av skäl 

som rör arbetstagarnas hälsa och/eller säkerhet – kan förbjuda eller begränsa 

möjligheten att överskrida den maximala veckoarbetstiden.

h) Arbetsgivaren ger på begäran de behöriga myndigheterna information om fall 

då arbetstagare har gått med på att arbeta mer än 48 timmar under en period om 

sju dagar, beräknad som ett genomsnitt under den beräkningsperiod som avses 

i artikel 16 b samt noteringar som är tillräckliga för att fastställa att 

bestämmelserna i detta direktiv följs.

3. Förutsatt att de allmänna principerna om skyddet för arbetstagarnas hälsa och 

säkerhet iakttas ska, då en arbetstagare som är anställd av samma arbetsgivare under 

en period eller perioder som inte överstiger tio veckor totalt under en period av 

tolv månader, punkt 2 c ii och 2 d inte tillämpas."

7. Följande artikel ska läggas till:

"Artikel 22a

Särskilda bestämmelser

Om en medlemsstat använder den möjlighet som anges i artikel 22

a) ska möjligheten i artikel 19 första stycket b inte tillämpas,
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b) får den medlemsstaten genom undantag från artikel 16 b, på objektiva grunder eller 

av tekniska skäl, eller av skäl som har att göra med arbetets organisation, genom 

bestämmelser i lagar och andra författningar tillåta beräkningsperioder avseende den 

maximala veckoarbetstiden på högst sex månader.

Sådana beräkningsperioder ska fastställas med iakttagande av de allmänna principerna om 

skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet och får inte påverka den beräkningsperiod på 

tre månader som enligt artikel 22.2 d ska tillämpas på arbetstagare som har ingått ett giltigt 

bestående avtal enligt artikel 22.2 a."

8. Artikel 24 ska ersättas med följande:

"Artikel 24

Rapportering

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i 

nationell lagstiftning som redan antagits eller ska antas inom det område som 

omfattas av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska inge en rapport till kommissionen vart femte år om det 

praktiska genomförandet av detta direktiv med angivande av synpunkter från 

arbetsmarknadens parter.

Kommissionen ska informera Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén och Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor om detta.
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3. Vart femte år från och med den 23 november 1996 ska kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén avge 

en rapport om tillämpningen av detta direktiv med hänsyn till punkterna 1 och 2."

9. Följande artikel ska läggas till:

"Artikel 24a

Utvärderingsrapport

1. Senast den …* gäller följande:

a) De medlemsstater som använder möjligheten enligt artikel 22.1 ska informera 

kommissionen om skälen till detta, vilken eller vilka branscher som berörs 

samt om verksamheten och antalet berörda arbetstagare, efter att ha samrått 

med arbetsmarknadens parter på nationell nivå. Varje medlemsstat ska i 

rapporten lämna uppgifter om effekterna på arbetstagarnas hälsa och säkerhet 

med angivande av synpunkter från arbetsmarknadens parter på relevant nivå, 

och rapporten ska också föreläggas arbetsmarknadens parter på nationell nivå.

b) De medlemsstater som använder möjligheten enligt artikel 19 första stycket b 

ska informera kommissionen om det sätt på vilket de har genomfört denna 

bestämmelse och om dess effekter på arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

                                               

* EUT: Var vänlig för in datum sex år efter den tidpunkt då detta direktiv träder i kraft.
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2. Senast den …* ska kommissionen, efter att ha samrått med arbetsmarknadens parter 

på gemenskapsnivå, förelägga Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén en rapport om 

a) användningen av möjligheten enligt artikel 22.1 och skälen till detta, samt

b) andra faktorer som kan bidra till långa arbetstider, t.ex. användningen av 

artikel 19 första stycket b.

Rapporten kan åtföljas av lämpliga förslag till att minska alltför långa 

arbetstider, inbegripet genom att använda möjligheten enligt artikel 22.1, med 

hänsyn till hälso- och säkerhetseffekterna för arbetstagare som omfattas av 

denna möjlighet.

3. Rådet ska på grundval av den rapport som avses i punkt 2 utvärdera användningen av 

möjligheterna i detta direktiv, närmare bestämt de som fastställs i 

artikel 19 första stycket b och artikel 22.1.

Med beaktande av denna utvärdering får kommissionen senast den …** i förekommande 

fall för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag till ändring av direktivet, 

inbegripet den möjlighet som föreskrivs i artikel 22.1."

                                               

* EUT: Var vänlig för in datum sju år efter den tidpunkt då detta direktiv träder i kraft.
** EUT: Var vänlig för in datum åtta år efter den tidpunkt då detta direktiv träder i kraft.
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Artikel 2

Medlemsstaterna ska fastställa vilka bestämmelser om påföljder som är tillämpliga vid överträdelser 

av nationella bestämmelser om genomförande av detta direktiv, och de ska vidta alla åtgärder som 

krävs för att säkerställa att de tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och 

avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den …*, 

och alla senare ändringar av dessa bestämmelser så snart som möjligt. De ska särskilt se till att 

arbetstagarna och/eller deras representanter förfogar över adekvata förfaranden för verkställandet av 

de skyldigheter som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är

nödvändiga för att följa detta direktiv senast den ...**, eller säkerställa att arbetsmarknadens 

parter inför nödvändiga bestämmelser genom avtal, varvid medlemsstaterna ska vidta de 

åtgärder som behövs så att de alltid kan garantera att de mål som föreskrivs i detta direktiv 

har uppnåtts. De ska omedelbart underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om 

hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell 

lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

                                               

* EUT: Var vänlig för in datum tre år efter den tidpunkt då detta direktiv träder i kraft.
** EUT: Var vänlig för in datum tre år efter den tidpunkt då detta direktiv träder i kraft.
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Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. INLEDNING

Den 24 september 2004 lade 1kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa 

avseenden. Förslaget grundas på artikel 137.2 i fördraget.

I enlighet med artikel 251 i fördraget avgav Europaparlamentet sitt yttrande vid 

första behandlingen den 11 maj 20052.

Ekonomiska och sociala kommittén lämnade sitt yttrande den 11 maj 20053 och 

Regionkommittén den 14 april 20054.

Kommissionen lade fram sitt ändrade förslag5 den 2 juni 2005 och godkände 13 av 

Europaparlamentets 25 ändringar.

Den 9 juni 2008 nådde rådet med kvalificerad majoritet en politisk överenskommelse om 

en gemensam ståndpunkt parallellt med en politisk överenskommelse om direktivet om 

arbetsvillkoren för anställda i bemanningsföretag. De fem delegationer som inte kunde godta 

texten i den politiska överenskommelsen om arbetstidsdirektivet lämnade ett gemensamt 

uttalande till rådets protokoll6.

I enlighet med artikel 251.2 i EG-fördraget antog rådet sin gemensamma ståndpunkt med 

kvalificerad majoritet den 15 september 2008.

                                               
1 EUT C 322, 29.12.2004, s. 9.
2 EUT C 92, 20.4.2006, s. 292.
3 EUT C 267, 27.10.2005, s. 16.
4 EUT C 231, 20.9.2005, s. 69.
5 EUT C 146, 16.06.2005, s. 13.
6 Dok. 10583/08 ADD 1.
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II. SYFTEN

Förslaget har två syften:

 För det första att se över vissa bestämmelser i direktiv 2003/88/EG (som utgör den 

senaste ändringen av direktiv 93/104/EG) i enlighet med artiklarna 19 och 22 i det 

direktivet. Bestämmelserna rör avvikelser från beräkningsperioder vid tillämpningen av 

artikel 6 (begränsning av veckoarbetstiden) och möjligheten att inte tillämpa artikel 6, 

om arbetstagaren samtycker till att utföra sådant arbete ("opt-outbestämmelsen").

 För det andra att beakta EG-domstolens rättspraxis, särskilt avgörandena i målen Simap7

och Jaeger8, enligt vilka läkares jourtid i sin helhet ska betraktas som arbetstid, när det 

krävs att denne är fysiskt närvarande vid sjukvårdsinrättningen. Domstolens tolkning av 

vissa bestämmelser i direktivet med anledning av flera förhandsavgöranden enligt 

artikel 234 i fördraget har haft en djupgående inverkan på begreppet "arbetstid" och 

därigenom på centrala bestämmelser i direktivet.

Särskilt följande:

 För att uppnå en lämplig avvägning mellan dels skyddet av arbetstagarnas hälsa och 

säkerhet, dels arbetsgivarnas behov av flexibilitet, fastställs i förslaget allmänna 

principer för skydd av jouranställda både under aktiva och inaktiva perioder av 

jourtiden. Mot denna bakgrund fastställs i förslaget att inaktiv del av jourtid inte ska 

räknas som arbetstid i direktivets mening, om inte annat sägs i nationell lagstiftning, 

kollektivavtal eller överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, i enlighet med 

nationell lagstiftning och/eller praxis.

                                               
7 Domstolens dom av den 3 oktober 2000 i mål C-303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia 

Publica (SIMAP) mot Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, 
REG 2000, s. I-07963.

8 Domstolens dom av den 9 oktober 2003 i mål C-151/02, hänvisning till förhandsavgörande: 
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Tyskland) i pågående förhandling i den domstolen 
mellan Landeshauptstadt Kiel och Norbert Jaeger, ännu inte offentliggjort.
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 Förslaget syftar till att enligt vissa villkor ge arbetsgivarna och medlemsstaterna större 

flexibilitet när det gäller arbetstidens förläggning genom att beräkningsperioden för 

maximal veckoarbetstid får sättas till ett år, vilket ger företagen möjlighet att ta hänsyn 

till mer eller mindre säsongsbundna efterfrågevariationer.

 Förslaget gör det också enklare att kombinera arbete och familjeliv, särskilt genom 

den föreslagna ändringen av artikel 22.

 När det gäller den enskilda "opt-outen" från 48-timmarsgränsen för genomsnittlig 

veckoarbetstid stärks i förslaget den sociala dialogen genom att engagera 

arbetsmarknadens parter i varje beslut av en medlemsstat om att tillåta möjligheten till 

opt-out av enskilda arbetstagare. Enligt det här nya systemet måste ett beslut av en 

medlemsstat att tillåta möjligheten till opt-out genomföras antingen genom ett 

kollektivavtal på förhand eller ett avtal mellan arbetsmarknadens parter på lämplig nivå, 

eller genom nationell lagstiftning efter samråd med arbetsmarknadens parter på lämplig 

nivå. Även fortsättningsvis kan ingen arbetsgivare ålägga en arbetstagare att arbeta med 

än 48-timmarsgränsen för genomsnittlig veckoarbetstid, så den enskilde arbetstagaren 

måste även vara överens om att använda opt-out. Strängare villkor kommer också att 

gälla på gemenskapsnivå för att förebygga missbruk och för att säkerställa att en 

arbetstagare som överväger att använda opt-out kan göra ett fullständigt fritt val. 

Därutöver föreskriver förslaget en allmän princip enligt vilken den maximala 

veckoarbetstiden bör begränsas.

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

1. Allmänna synpunkter

a) Kommissionens ändrade förslag

Europaparlamentet antog 25 ändringar av kommissionens förslag. 13 av dessa ändringar 

infördes i det ändrade kommissionsförslaget helt, delvis eller efter omformulering 

(ändringarna 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 och 24). De 12 övriga ändringarna 

kunde emellertid inte godtas av kommissionen (ändringarna 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 

21, 22, 23 och 25).
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b) Rådets gemensamma ståndpunkt

Rådet kunde godta 8 av den 13 ändringsförslagen, helt eller delvis införda i 

kommissionens ändrade förslag, närmare bestämt ändringsförslag 1 och 2 (skäl 4 där 

slutsatserna från Europeiska rådet i Lissabon citers), 3 (skäl 5 där det hänvisas till den 

ökande sysselsättningsgraden för kvinnor), 4 skäl 7: tillägg av en hänvisning till 

möjligheten att förena arbete och familjeliv), 8 (skäl 14 där artikel 31.2 i stadgan för de 

grundläggande friheterna citeras), 16 (artikel 17.2 om kompensationsledighet), 17 

(artikel 17.5 första strecksatsen, rättelse av ett fel) och 18 (artikel 18.3 om 

kompensationsledighet).

Rådet godtog också efter omformulering de underliggande principerna för följande 

ändringar:

 Ändring 12 (artikel 2b: tillägg av en bestämmelse om möjligheten att förena 

arbete och familjeliv,

 Ändring 13 (artikel 16 b 2 om beräkningsperioden på tolv månader utgår),

 Ändring 19 (artikel 19: referensperiod.

Rådet ansåg det emellertid inte lämpligt att godta följande ändringar:

 Ändring 11 (sammanräkning av tid om flera anställningsavtal föreligger) 

såsom den beaktas i skäl 2 i det ändrade förslaget, eftersom det i skäl 3 

i det nuvarande direktivet fastställs att "rådets direktiv 89/391/EEG av 

den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 

säkerhet och hälsa i arbete förblir fullt tillämpligt på de områden som omfattas av 

det här direktivet utan att det påverkar tillämpningen av strängare eller mer 

detaljerade bestämmelser i detta" och det i artikel 1.4 här även fastställs att 

bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG är fullt tillämpliga på minimitider för 

dygnsvila, veckovila och årlig semester, raster och begränsning av 

veckoarbetstiden samt på vissa former av nattarbete, skiftarbete och arbetsrytm.
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 Ändring 24 (bestämmelse om opt-outavtals giltighet, om de undertecknades innan 

direktivet träder i kraft, se artikel 22.1c): Rådet ansåg det inte nödvändigt att 

införliva denna bestämmelse, som har beaktats i kommissionens ändrade förslag.

 Ändring 25 (där det föreskrivs att ett exemplar av direktivet ska översändas till 

kandidatländernas regeringar och parlament).

Rådet kunde inte heller godta ändringarna 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22 och 23 av de 

skäl som kommissionen nämner i sitt ändrade förslag.

Kommissionen har godtagit den gemensamma ståndpunkt som rådet enades om.

2. Särskilda kommentarer

Bestämmelser om jourtid

Rådet godkände de definitioner av "jourtid" och "inaktiv del av jourtiden" som 

kommissionen föreslog i sitt ursprungliga förslag och bekräftade i sitt ändrade förslag.

Rådet var även ense med kommissionen om att det bör läggas till en definition av 

begreppet "arbetsplats" i artikel 1.1.1b i den gemensamma ståndpunkten, så att 

definitionen av "jourtid" blir tydligare.

När det gäller den nya artikel 2a om jourtid, var rådet ense med kommissionen om 

principen att den inaktiva delen av jourtiden inte bör betraktas som arbetstid, om inte 

annat sägs i nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller överenskommelse mellan 

arbetsmarknadens parter i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis. Rådet delar 

kommissionens åsikt att denna nya kategori bör vara till hjälp för att klarlägga 

förhållandet mellan arbetstid och viloperioder.



10597/2/08 REV 2 ADD 1 BL/mr,cs 7
SV

Rådet följde även kommissionens linje när det gällde metoden att beräkna den inaktiva 

delen av jourtiden, samtidigt som man slog fast att den inte endast får fastställas genom 

kollektivavtal eller överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter utan även genom 

nationell lagstiftning efter samråd med arbetsmarknadens parter.

Rådet erkände som allmän princip att den inaktiva delen av jourtid inte bör beaktas vid 

beräkningen av dygnsvila och veckovila. Rådet ansåg emellertid att man lämpligen bör 

ge möjlighet till viss flexibilitet vid tillämpningen av denna bestämmelse, genom 

kollektivavtal, överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter eller genom nationell 

lagstiftning efter samråd med arbetsmarknadens parter.

Kompensationsledighet

När det gäller artiklarna 17.2 och 18.3 i direktivet, kan rådet godkänna ändringarna 16 

och 18 efter omformuleringen i kommissionens ändrade förslag.

Den allmänna principen är att arbetstagarna bör ges kompensationsledighet, när 

förhållandena inte medger normala viloperioder. Medlemsstaterna bör ha ansvar för att 

fastställa längden på den tid inom vilken arbetstagare rimligen bör ges motsvarande 

kompensationsledighet, med beaktande av behovet av att säkerställa de berörda 

arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt proportionalitetsprincipen.

Möjligheten att förena arbete och familjeliv

Rådet håller med Europaparlamentet om att man behöver förbättra möjligheten att 

förena arbete och familjeliv. Denna ambition framgår klart och tydligt i den 

gemensamma ståndpunkten, i skälen 5, 6 och 7 samt i artikel 1.2 som föreskriver att en 

ny artikel 2b ska införas.

Rådet godtar ändringarna 2 och 3 (beträffande skälen 4 och 5) efter omformuleringen 

i kommissionens ändrade förslag.
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Avseende den nya artikel 2b godtog rådet följande formulering i första stycket i 

kommissionens ändrade förslag: "Medlemsstaterna ska uppmuntra arbetsmarknadens 

parter på lämplig nivå, utan att inkräkta på deras oberoende, att ingå avtal om 

förbättrade möjligheter att kombinera arbetsliv och familjeliv."

De båda andra styckena har inspirerats av ändring 12 och grundar sig på kommissionens 

ändrade förslag. I andra stycket införs vidare hänvisningar till direktiv 2002/14/EG om 

inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i 

Europeiska gemenskapen och till samråd med arbetsmarknadens parter. I tredje stycket 

föreskrivs att medlemsstaterna ska uppmuntra arbetsgivare att behandla begäranden om 

ändring av arbetstider och arbetsscheman, om inte annat följer av företagets behov och 

av såväl arbetsgivares som arbetstagares behov av flexibilitet.

Beräkningsperioden (artikel 19)

Rådet delar Europaparlamentets åsikt att förlängningen av beräkningsperioden bör gå 

hand i hand med en ökad delaktighet bland arbetstagarna och deras företrädare och med 

alla nödvändiga förebyggande åtgärder för att undvika risker för arbetstagarnas hälsa 

och säkerhet. Rådet ansåg emellertid att en hänvisning till avsnitt II i 

direktiv 89/391/EG, som innehåller ett antal bestämmelser i detta avseende, skulle ge 

lämpliga garantier i denna fråga.
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Ramen for opt-out (artikel 22)

Rådet kunde varken godta ändring 20, enligt vilken artikel 22 om opt-out bör upphöra 

att gälla 36 månader efter det att direktivet har trätt i kraft, eller kommissionens ändrade 

förslag, där det föreskrivs en möjlighet att förlänga detta alternativ efter tre år. Även om 

vissa delegationer ställde sig positiva till principen att slopa möjligheten till opt-out 

efter en viss period, motsatte sig en majoritet av delegationerna en sådan lösning, vilket 

dock inte nödvändigtvis innebär att de alla i detta skede skulle använda sig av opt-out.

Efter att ha undersökt olika tänkbara lösningar drog rådet till sist slutsatsen att den enda 

godtagbara lösningen för en kvalificerad majoritet av delegationerna skulle vara att 

tillåta att möjligheten till opt-out finns kvar, samtidigt som man inför lämpliga garantier 

mot missbruk till men för arbetstagaren. 

Särskilt i artikel 1.7 i den gemensamma ståndpunkten angående artikel 22a a i direktivet 

föreskrivs att möjligheten till opt-out inte kan kombineras med alternativet som 

föreskrivs i artikel 19 b. Före genomförandet av den möjlighet som ges i artikel 13 ska 

hänsyn tas till om inte den längsta beräkningsperioden eller andra 

flexibilitetsbestämmelser i direktivet garanterar den nödvändiga flexibiliteten.

När det gäller villkoren för opt-out, fastställs följande i den gemensamma ståndpunkten:

 Arbetsveckan i EU bör fortsatt omfatta högst 48 timmar i enlighet med artikel 6 

i det nuvarande direktivet, såvida inte en medlemsstat föreskriver en möjlighet till 

opt-out, antingen genom kollektivavtal eller överenskommelser mellan 

arbetsmarknadens parter på lämplig nivå, eller genom nationell lagstiftning efter 

samråd med arbetsmarknadens parter på lämplig nivå, och den enskilda 

arbetstagaren beslutar att utnyttja möjligheten till opt-out. Beslutet ligger därför 

hos den enskilda arbetstagaren, som inte kan tvingas att arbeta utöver 

48-timmarsgränsen.
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 För detta alternativ gäller dessutom strikta villkor, som syftar till att skydda 

arbetstagarens fria medgivande, genom att det sätts en rättslig gräns för antalet 

arbetstimmar per vecka i samband med opt-out och fastställs särskilda 

skyldigheter för arbetsgivarna att på begäran informera de behöriga 

myndigheterna.

I fråga om arbetstagarens fria medgivande fastställs i den gemensamma ståndpunkten 

att möjligheten till opt-out endast gäller om arbetstagaren har gett sitt samtycke innan 

sådant arbete utförs och för en period som inte överskrider ett år men som kan 

förlängas. Arbetsgivaren får under inga omständigheter diskriminera en arbetstagare 

som inte vill ge sitt samtycke till att utföra sådant arbete eller av något skäl återtar sitt 

medgivande. Utom när det gäller korttidskontrakt (se nedan) får dessutom 

ett opt-outkontrakt undertecknas först efter fyra veckors arbete och en arbetstagare får 

inte uppmanas att underteckna ett opt-outkontrakt i samband med 

att anställningskontraktet undertecknas. Slutligen har arbetstagaren rätt att inom vissa 

specifika tidsfrister återta sitt medgivande att arbeta enligt opt-outbestämmelsen.

Genom den gemensamma ståndpunkten sätts rättsliga gränser för det antal arbetstimmar 

som tillåts per vecka inom ramen för opt-out, vilket inte föreskrivs i det nuvarande 

direktivet. 60 timmar per vecka, beräknat som ett genomsnitt över en period om tre 

månader, ska normalt vara gränsen, om inte annat föreskrivs i ett kollektivavtal eller en 

överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Gränsen kan höjas till 65 timmar, 

beräknat som ett genomsnitt över en period om tre månader, om kollektivavtal saknas 

och då den inaktiva delen av jourtid betraktas som arbetstid.

Slutligen fastställs i den gemensamma ståndpunkten att arbetsgivarna måste föra 

noteringar över de timmar som arbetstagarna arbetar enligt opt-outbestämmelsen. 

Noteringarna ställs till de behöriga myndigheternas förfogande och dessa kan – av skäl 

som rör arbetstagarnas hälsa och/eller säkerhet – förbjuda eller begränsa möjligheten att 

överskrida den maximala veckoarbetstiden. Vidare kan arbetsgivaren av de behöriga 

myndigheterna anmodas att lämna information om fall då arbetstagare har gått med på 

att utföra arbete som överskrider 48 timmar under en period om sju dagar, beräknad 

som ett genomsnitt under den beräkningsperiod som avses i artikel 16 b.
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I den gemensamma ståndpunkter föreskrivs särskilda villkor för korttidskontrakt (då en 

arbetstagare är anställd av samma arbetsgivare under en period, eller perioder, som inte 

överstiger totalt 10 veckor under en 12-månadersperiod): medgivande att utnyttja 

möjligheten till opt-out kan då ges under de första fyra veckorna av ett 

anställningsförhållande, varvid de rättsliga gränserna för antalet tillåtna arbetstimmar 

per vecka enligt opt-outbestämmelsen inte gäller. En arbetstagare får emellertid inte 

uppmanas att ge sitt medgivande till att arbeta enligt opt-outbestämmelsen i samband 

med att anställningskontraktet undertecknas.

Vidare fastställs i den gemensamma ståndpunkten att en medlemsstat, när möjligheten 

till opt-out utnyttjas – på objektiva grunder eller av tekniska skäl eller av skäl som har 

att göra med arbetets organisation genom bestämmelser i lagar och andra författningar 

får tillåta beräkningsperioder på högst sex månader. Beräkningsperioden bör dock inte 

påverka den beräkningsperiod på tre månader som tillämpas vid beräkningen av den 

maximala gränsen på 60 eller 65 timmar per vecka.

Bestämmelser om övervakning, utvärdering och översyn

Enligt artikel 1.9 i den gemensamma ståndpunkten, rörande en ny artikel 24a i 

direktivet, fastställs detaljerade rapporteringsskyldigheter för utnyttjandet av opt-out 

och andra faktorer som kan bidra till långa arbetstider, t.ex. användningen av artikel 19b 

(beräkningsperiod på tolv månader). Skyldigheterna syftar till att ge kommissionen 

möjlighet till noggrann övervakning.

I den gemensamma ståndpunkten fastställs mer specifikt att kommissionen

 senast fyra år efter det att direktivet trätt i kraft ska lägga fram en rapport, vid 

behov åtföljd av lämpliga förslag till hur man kan förkorta alltför långa 

arbetstider, inbegripet möjligheten till opt-out, med hänsyn till hälso- och 

säkerhetseffekterna för arbetstagare som omfattas av denna möjlighet, rapporten 

kommer att utvärderas av rådet,
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 med beaktande av denna utvärdering och senast fem år efter det att direktivet trätt 

i kraft får förelägga rådet och Europaparlamentet ett förslag till översyn av 

direktivet, inbegripet möjligheten till opt-out.

V. SLUTSATS

Med tanke på de synnerligen konkreta framsteg som samtidigt uppnåtts med direktivet om 

arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag anser rådet att den gemensamma 

ståndpunkten om arbetstidsdirektivet utgör en balanserad och realistisk lösning på de frågor som 

tas upp i kommissionens förslag, med tanke på de stora skillnaderna i situationen på 

medlemsstaternas arbetsmarknader och deras skilda åsikter om vilka villkor som krävs för att möta 

sådana situationer. Rådet ser fram emot en konstruktiv diskussion med Europaparlamentet, så att en 

slutlig överenskommelse kan nås om detta viktiga direktiv.

________________________
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Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 

direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden
[första behandlingen]
– Antagande (GS+U)
a) av den gemensamma ståndpunkten
b) av rådets motivering
– Uttalanden

1. Gemensamt uttalande från den belgiska, cypriotiska, grekiska, ungerska och 

spanska delegationen

Belgien, Cypern, Grekland, Spanien och Ungern anser att ur social synvinkel har den 

nödvändiga balansen mellan å ena sidan skyddet av arbetstagarna och å andra sidan en 

flexibel organisering av arbetet inte uppnåtts i en så grundläggande fråga som arbetstider. Inte 

heller har några betydande framsteg gjorts med att förbättra arbetstagarnas hälsa och säkerhet 

i arbetet.
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Delegationerna beklagar att arbetstidsdirektivet fortfarande innehåller ett undantag om 

obegränsad arbetstid, vilket betyder att inga framsteg gjorts med att minska användningen av 

opt out-möjligheten eller fastställa ett datum för dess successiva utfasning.

De beklagar även att del inom opt out-systemet ges möjlighet till ytterligare ett undantag för 

att överskrida den övre gränsen på 60 respektive 65 timmar. De finner att korttidsavtalen, 

vilka de anser vara undantag, har för lång löptid.

Några av delegationerna kräver fortfarande att den inaktiva delen av jourtiden ska betraktas 

som vila.

Några av delegationerna beklagar att dialogen mellan arbetsmarknadens parter inte har 

beaktats på samma sätt som i direktivet om arbetstagare som hyrs ut av ett 

bemanningsföretag.

De berörda medlemsstaterna kan i detta skede av processen därför inte stödja det sista 

kompromissförslaget till arbetstidsdirektiv. 

De betonar emellertid att de är villiga att konstruktivt undersöka alternativen för att nå en 

övergripande kompromissöverenskommelse med ordförandeskapet, kommissionen och 

Europaparlamentet i samband med att detta utkast till direktiv slutligt ska antas.

2. Uttalande från den franska delegationen

Artikel 2a i det slovenska förslaget till direktiv om ändring av direktiv 2003/88/EG om 

arbetstidens förläggning i vissa avseenden erbjuder ett undantag från principen att den 

inaktiva delen av jourtid inte ska beaktas vid beräkning av dygns- och veckovila, antingen 

genom ett kollektivavtal eller genom nationell lagstiftning efter samråd med 

arbetsmarknadens parter.
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Frankrike anser att inaktiva perioder, även om de inte utgör aktivt arbete, inte kan betraktas 

som viloperioder i och med att arbetstagaren står till sin arbetsgivares förfogande och inte fritt 

kan ägna sig åt sina personliga angelägenheter. Respekten för dygns- och veckovilan är en 

grundläggande garanti för ett effektivt skydd av arbetstagarnas hälsa.

Följaktligen förklarar Frankrike härmed att landet inte i sin lagstiftning ämnar införliva 

möjligheten att beakta den inaktiva delen av jourtiden vid beräkning av dygns- och veckovila.

________________________
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2004/0209 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
beträffande 

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa 

avseenden 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet 
och rådet 
 
(dokument KOM(2004) 607 slutlig): 2004/0209 (COD) 

22 september 2004 

 
Datum för Regionkommitténs yttrande 

 
14 april 2005 
 

Datum för Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen 11 maj 2005 
 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 11 maj 2005 
 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet  
(KOM(2005) 246 slutlig) 
 

31 maj 2005 

Antagande av rådets gemensamma ståndpunkt (kvalificerad 
majoritet) 

9 juni 2008 

Datum för rådets formella antagande av den gemensamma 
ståndpunkten 

15 september 2008 

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Kommissionens förslag syftar till att införa väl avvägda ändringar i arbetstidsdirektivet1, vilka 
uppfyller följande fyra huvudkriterier:  

- En lösning i form av lagstiftning tillhandahålls beträffande de problem som behandlades vid 
kommissionens offentliga samråd 2004 när det gäller behandlingen av jourtid och 
förläggningen av kompensationsledighet.  

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens 

förläggning i vissa avseenden, EUT L 299, 18.11.2003, s. 9.  
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- Ett förbättrat skydd av arbetstagarnas hälsa och säkerhet, särskilt när det gäller risker som 
har samband med alltför långa arbetspass.  

- Ökad flexibilitet i fråga om referensperioden för veckoarbetstiden, vilket också diskuterades 
vid det offentliga samrådet 2004. 

- Ökat stöd till arbetstagarna när det gäller att kombinera arbete och familj.  

Följande huvudsakliga ändringar infördes i kommissionens ändrade förslag:  

Jourtid  
Mot bakgrund av nya domar som meddelats av EG-domstolen (t.ex. SIMAP2 och Jaeger3) och 
som fått genomgripande konsekvenser för arbetstidens förläggning när det gäller offentliga 
tjänster införs definitioner av jourtid i lagstiftningen och åtskillnad görs mellan olika typer av 
jourtid.  

Kombinera arbete och familj  
Det föreskrivs att medlemsstaterna ska uppmana arbetsmarknadens parter att sluta avtal för att 
förbättra möjligheterna att kombinera arbete och familj och att de ska vidta de åtgärder som 
behövs för att se till att arbetsgivarna informerar arbetstagarna i god tid om eventuella 
förändringar som rör arbetstidens förläggning. Medlemsstaterna ska också se till att 
arbetsgivarna har skyldighet att behandla arbetstagarnas ansökningar om ändring av 
arbetstider eller arbetsscheman. 

Beräkning av gränser för veckoarbetstiden 
I direktivet föreskrivs att den genomsnittliga veckoarbetstiden inklusive övertid inte får 
överstiga 48 timmar. Förslaget innebär ingen ändring av denna gräns, men skulle ge större 
flexibilitet vid beräkningen av genomsnittet eftersom referensperioden genom lagstiftning av 
objektiva eller tekniska skäl eller skäl som rör arbetsorganisationen kan förlängas till högst 
12 månader. Ett villkor för en sådan förlängning är att arbetstagarnas hälsa och säkerhet 
säkerställs och att samråd sker med arbetsmarknadens parter.  

Undantagsklausulens framtid  
Enligt undantagsklausulen i artikel 22.1 i direktivet får medlemsstaterna föreskriva att en 
arbetstagare kan komma överens med sin arbetsgivare om att arbeta mer än 48 timmar per 
vecka, förutsatt att vissa skyddsbestämmelser följs. Enligt det ändrade förslaget skulle detta 
undantag tas bort ett visst datum, och under tiden skulle vissa ytterligare skyddsbestämmelser 
gälla.  

Viloperiodernas förläggning 

Att föreskriva att arbetstagaren, när undantag gjorts från direktivets bestämmelser om 
dygnsvila eller veckovila, ska kunna ta ut den innestående kompensationsledigheten inom 
”rimlig tid” som ska fastställas i nationell lagstiftning eller genom kollektivavtal eller 
överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Denna ändring skulle ge såväl 
arbetstagare som arbetsgivare ökad flexibilitet i fråga om arbetsorganisation.  

                                                 
2 EG-domstolens dom av den 3 oktober 2000 i mål C-303/98, SIMAP, REG 2000, s. I-07963. 
3 EG-domstolens dom av den 9 september 2003 i mål C-151/02, Jaeger, REG 2003, s. I-8389. 
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3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

1.1. Kortfattade allmänna kommentarer till den gemensamma ståndpunkten 

Den gemensamma ståndpunkten skiljer sig från kommissionens ändrade förslag på en rad 
olika punkter. I synnerhet saknas flera av Europaparlamentets ändringsförslag, trots att många 
av ändringsförslagen tagits med i kommissionens ändrade förslag. 

Den gemensamma ståndpunkten antogs efter en särskilt utdragen och besvärlig första 
behandling i rådet, där åsikterna gick vitt isär bland medlemsstaterna trots de insatser som 
gjorts under flera på varandra följande ordförandeskap (med kommissionens stöd) för att hitta 
en acceptabel kompromiss. 

Vissa av de ändringar som rådet föreslagit – t.ex. nya krav som skyddar mot missbruk av 
undantagsklausulen – kan kommissionen ställa sig bakom eftersom de innebär ett ökat skydd 
för en grupp arbetstagare som särskilt befinner sig i riskzonen när det gäller alltför långa 
arbetspass.  

Andra ändringar som rör undantagsklausulen har senare godtagits av kommissionen eftersom 
det skett stora förändringar när det gäller hur denna möjlighet har använts i medlemsstaterna 
(se närmare beskrivning nedan).  

Kommissionen stöder alltså den övergripande överenskommelsen eftersom det finns ett 
trängande behov av att klargöra rättsläget och därigenom möjliggöra en mer enhetlig 
tillämpning av direktivet i alla medlemsstater.  

1.2. Ändringar som Europaparlamentet föreslagit vid första behandlingen  

1.2.1. Ändringsförslag från Europaparlamentet som beaktats (helt, delvis eller till sin 
andemening) både i kommissionens ändrade förslag och i den gemensamma 
ståndpunkten 

Skälen 

• Ändringsförslag nr 1 (hänvisning till slutsatserna från Europeiska rådets möte i Lissabon): 
se skäl 4 i den gemensamma ståndpunkten. 

• Ändringsförslag nr 2 (detaljerad hänvisning till slutsatserna från Europeiska rådets möte i 
Lissabon): se skäl 4 i den gemensamma ståndpunkten. 

• Ändringsförslag nr 3 (om att öka sysselsättningen bland kvinnor): se skäl 5 i den 
gemensamma ståndpunkten. 

• Ändringsförslag nr 4 (starkare betoning av skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet, 
samtidigt som behovet av att kombinera arbete och familj framhålls): se skäl 7 i den 
gemensamma ståndpunkten. 

• Ändringsförslag nr 8 (hänvisning till artikel 31.2 i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna): se skäl 19 i den gemensamma ståndpunkten.  



 

SV 5   SV 

Artiklarna: 

• Ändringsförslag nr 10 (inaktiv jourtid får beräknas proportionellt): se artikel 1.2 i den 
gemensamma ståndpunkten (föreslagen ny artikel 2a).  

• Ändringsförslag nr 12 (ny bestämmelse om möjligheterna att kombinera arbete och familj): 
se artikel 1.2 i den gemensamma ståndpunkten (föreslagen ny artikel 2b). 

• Ändringsförslag nr 13 (föreslagen ny text i artikel 16 b stryks): den strukna texten ingår 
inte längre i den gemensamma ståndpunkten. 

• Ändringsförslagen nr 16 and 18 (kompensationsledighet): se artikel 1.3 b i den 
gemensamma ståndpunkten (om ändring av artikel 17.2) och artikel 1.4 i den gemensamma 
ståndpunkten (om ändring av artikel 18). 

• Ändringsförslag nr 17 (rättelse): se artikel 1.3 d i i den gemensamma ståndpunkten, om 
ändring av artikel 17.5. 

• Ändringsförslag nr 19 (referensperiod): se artikel 1.5 i den gemensamma ståndpunkten, om 
ändring av artikel 19. 

1.2.2. Ändringsförslag från Europaparlamentet som tagits med i det ändrade förslaget, 
men som inte beaktats i den gemensamma ståndpunkten  

• Ändringsförslag nr 11 (begränsningar av arbetstiden ska gälla för varje arbetstagare, och 
inte för varje anställningsavtal) 

Se skäl 2 i det ändrade förslaget, som delvis beaktar denna ändring.  

• Ändringsförslag nr 20 (upphävande av undantagsklausulen i artikel 22.1 tre år efter det att 
direktivet trätt i kraft)  

Se artikel 22.1 i det ändrade förslaget.  

• Ändringsförslag nr 24 (enligt förslaget om upphävande av undantagsklausulen skulle 
gällande individuella avtal löpa ut inom ett år)  

Se artikel 22.1 c i det ändrade förslaget.  

1.2.3. Huvudsakliga skillnader mellan kommissionens ändrade förslag och rådets 
gemensamma ståndpunkt 

Tillämpning på varje arbetstagare av direktivets bestämmelser om begränsning av arbetstid 
samt viloperioder 

Med tanke på arbetsmiljömålen i arbetstidsdirektivet anser kommissionen att 
medlemsstaternas lagstiftning redan torde innehålla lämpliga bestämmelser för att se till att 
direktivets bestämmelser om genomsnittlig veckoarbetstid, dygnsvila och veckovila i största 
möjliga utsträckning följs för varje arbetstagare när det gäller arbetstagare som samtidigt har 
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minst två anställningsförhållanden som omfattas av direktivet. Kommissionen framhöll detta i 
sin rapport om arbetstidsdirektivet från 20004. 

Denna punkt ledde till stora diskussioner under det inledande skedet av första behandlingen i 
rådet. Enligt kommissionens uppfattning tillämpas dessa bestämmelser på varje arbetstagare i 
minst 12 medlemsstater, och på varje anställningsavtal i minst 12 andra medlemsstater. Denna 
bild har präglat diskussionerna i rådet. Trots Europaparlamentets ändrade förslag var det inte 
möjligt att nå en överenskommelse om att införa en särskild bestämmelse om att dessa regler 
ska tillämpas på varje arbetstagare. Kommissionen anser att denna fråga bör ses över separat, 
och inte i samband med detta lagförslag.  

Jourtid 

I det ändrade förslaget skiljer man mellan ”aktiv” och ”inaktiv” jourtid5 på arbetsplatsen. 
Kommissionen föreslog att aktiv jourtid (dvs. den tid under vilken arbetstagarna faktiskt utför 
de arbetsuppgifter som de har uppmanats att utföra) alltid ska betraktas som arbetstid, medan 
inaktiv jourtid ska betraktas som arbetstid enbart när så föreskrivs i nationell lagstiftning eller 
kollektivavtal. Inaktiv jourtid kan dock aldrig betraktas som en viloperiod. 

Den gemensamma ståndpunkten innebär ingen förändring i fråga om aktiv jourtid, men gör 
det möjligt att betrakta inaktiv jourtid som antingen arbetstid eller vilotid beroende på vad 
som föreskrivs i nationell lagstiftning eller kollektivavtal.  

Kombinera arbete och familj 

Enligt det ändrade förslaget ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att ”se till” 
att arbetsgivarna är skyldiga att behandla arbetstagarnas ansökningar om ändrade arbetstider, 
med hänsyn till såväl arbetsgivarens och arbetstagarens behov av flexibilitet. I den 
gemensamma ståndpunkten anges istället att medlemsstaterna ska ”främja” att arbetsgivarna 
behandlar sådana ansökningar, som ska omfattas av vissa ytterligare villkor. 

Sammantaget skulle den föreslagna texten dock fortfarande innebära förbättrade arbetsvillkor, 
eftersom direktivet inte innehåller några särskilda bestämmelser om att kombinera arbete och 
familj. Dessutom införs en ny skyldighet för medlemsstaterna att se till att arbetsgivarnas 
informerar arbetstagarna i god tid om eventuella betydande ändringar i arbetstidens 
förläggning.  

Undantagsklausulens framtid 

Undantagsklausulens framtid var den mest kontroversiella frågan under de utdragna och 
besvärliga diskussionerna i rådet vid första behandlingen. 

Det ändrade förslaget innebär att undantagsklausulen upphävs tre år efter det att det 
föreslagna direktivet träder i kraft och att vissa strängare skyddsbestämmelser under tiden ska 
gälla för arbetstagare som gått med på att tillämpa undantagsklausulen. 

Enligt den gemensamma ståndpunkten ska undantagsklausulen inte upphävas. Istället 
utvidgas det ökade skydd som kommissionen föreslagit så att undantagsklausulen omfattas av 
en ram med fyra punkter: tydligare gränser, strängare konkreta villkor för att skydda 
arbetstagarna, en kommande översyn av undantagsklausulen på grundval av detaljerade 

                                                 
4 KOM (2000) 787, punkt 14.2. 
5 Jourtid avser all tid då arbetstagaren är skyldig att stå till förfogande på sin arbetsplats för att på 

arbetsgivarens begäran utföra sitt arbete. Aktiv jourtid är den period då arbetstagaren faktiskt utför de 
uppgifter han eller hon uppmanats att utföra. Inaktiv jourtid är den period då arbetstagaren har jourtid 
på arbetsplatsen men inte utför sina uppgifter.  
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nationella rapporter samt en ny bestämmelse som föreskriver att medlemsstaterna ska välja 
mellan att använda undantagsklausulen eller att beräkna den genomsnittliga arbetstiden över 
en längre period (högst 12 månader) genom lagstiftningen. Detta beskrivs närmare nedan.  

Kommissionen anser fortfarande att undantagsklausulen innebär en avvikelse från den 
grundläggande principen om en arbetsvecka på högst 48 timmar, vilket kan medföra risker för 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet på både kort och lång sikt. Kommissionen har därför hela 
tiden förespråkat att skyddsåtgärderna för de arbetstagare som går med på att tillämpa 
undantagsklausulen ska stärkas avsevärt. 

Kommissionens uppfattning är att det har skett stora förändringar i hur undantagsklausulen 
används under de senaste åren. Under 2000 var det bara en medlemsstat som utnyttjade denna 
möjlighet. Under 2008 har 14 medlemsstater uttryckligen föreskrivit att undantagsklausulen 
får användas, även om det finns stora skillnader i nationell lagstiftning6. Utöver de 
medlemsstater som redan tillämpar undantagsklausulen finns det andra som med tanke på 
eventuella kommande arbetskraftsbrister inom vissa sektorer eller generellt på 
arbetsmarknaden vill behålla möjligheten att använda den i framtiden.  

Kommissionen anser att denna bild i betydande utsträckning har påverkat diskussionerna i 
rådet. Kravet att behandla all jourtid som arbetstid är också en viktig förklaring till den snabbt 
ökande användningen av undantagsklausuler sedan 2000 inom sektorer där jourtid används. 

Vissa av de föreslagna ändringarna i behandlingen av inaktiv jourtid förväntas underlätta 
situationen för vissa medlemsstater när det gäller svårigheten att tillhandahålla utbildad 
personal på kort eller medellång sikt (på grund av strukturella faktorer eller arbetskraftsflöden 
mellan medlemsstaterna eller till tredjeländer). Den översyn som föreskrivs i den nya 
artikel 24a innebär att kommissionen kan undersöka vilka konsekvenser dessa förändringar 
fått för den faktiska användningen av undantagsklausulen i medlemsstaterna. Översynen 
kommer också att ge mycket mer detaljerad information om den faktiska användningen än 
vad vi idag har tillgång till. Detta kommer att göra det lättare för kommissionen att dra 
övergripande slutsatser (och vid behov lägga fram förslag) om undantagsklausulens framtid. 

Kommissionen har noga övervägt handlingsalternativen mot bakgrund av alla dessa faktorer 
och har dragit slutsatsen att man för att låta förslaget gå vidare till andra behandlingen måste 
stödja förslagen om undantagsklausulen i den gemensamma ståndpunkten inom ramen för en 
övergripande överenskommelse.  

Gräns för arbetstiden för de arbetstagare som väljer att göra undantag från 48-timmarsgränsen 

Genom arbetstidsdirektivet begränsas arbetstiden redan idag till i genomsnitt högst 48 timmar 
per vecka inklusive övertid. Enligt undantagsklausulen kan arbetstagaren dock komma 
överens med arbetsgivaren om att arbeta mer än detta, och då finns ingen uttrycklig gräns för 
arbetstiden i direktivet. 

I direktivet fastställs två uttryckliga gränser. För det första får arbetspassen inte inkräkta på de 
minimigränser för dygnsvila och veckovila som fastställs i direktivet, och dessa krav påverkas 
inte av undantagsklausulen. För det andra fastställs i artikel 22.1 att man vid tillämpning av 
undantagsklausulen ska respektera de allmänna principerna om skydd av arbetstagarnas hälsa 
och säkerhet, och EG-domstolen har konsekvent slagit fast att undantag från rättigheter enligt 
gemenskapsrätten måste tolkas restriktivt. Enligt artikel 22.1 d i direktiv 2003/88/EG får 

                                                 
6 Vissa medlemsstater har t.ex. en allmän undantagsklausul som kan användas inom alla sektorer, medan 

andra tillåter användning av undantagsklausulen endast inom en viss sektor eller inom sektorer där 
jourtid är vanligt förekommande. 
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behöriga nationella myndigheter ”av skäl som rör arbetstagarnas hälsa eller säkerhet” 
ingripa för att ”förbjuda eller begränsa” möjligheten att överskrida begränsningen av 48-
timmarsgränsen, även om arbetstagarna har gått med på att utnyttja denna möjlighet. Man 
måste därför anta att även om en arbetstagare går med på att tillämpa undantagsklausulen 
kommer de överskridande arbetstimmarna alltid implicit att begränsas av de faktiska hälso- 
och säkerhetsrisker som de innebär.  

Kommissionen ansåg dock att avsaknaden av en uttrycklig övre gräns för arbetstiden för 
arbetstagare som gått med på att tillämpa undantagsklausulen innebär en särskilt stor risk för 
missbruk. Enligt det ändrade förslaget skulle en sådan gräns på 55 timmar per vecka 
fastställas för dessa arbetstagare, såvida inte annat föreskrivs i kollektivavtal eller 
överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter.  

I den gemensamma ståndpunkten följer man en annan linje – se den föreslagna artikel 22.2 d. 
Gränsen för arbetstiden för arbetstagare som gått med på att tillämpa undantagsklausulen 
skulle vara 60 timmar (i genomsnitt över en tremånadersperiod), såvida inte annat föreskrivs i 
kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, eller 65 timmar (i 
genomsnitt över en tremånadersperiod) om inaktiv jourtid räknas som arbetstid eller om det 
inte finns några gällande kollektivavtal.  

Kommissionen konstaterar att de gränser som föreslås i den gemensamma ståndpunkten 
innebär en förbättring jämfört med dagens situation, där det inte finns någon övre gräns för 
aretstagare som gått med på att tillämpa undantagsklausulen. Kommissionen anser också att 
det är motiverat att tillåta en något högre gräns där inaktiv jourtid räknas som arbetstid, 
eftersom det i allmänhet skulle leda till en högre skyddsnivå för arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet.  

1.3. Nya bestämmelser som rådet infört och kommissionens ställningstagande till 
dessa 

Nya skyddsbestämmelser beträffande undantagsklausulen:  

Genom den gemensamma ståndpunkten utvidgas det ökade skydd som kommissionen 
föreslagit så att undantagsklausulen omfattas av en ram med fyra punkter:  

- Tydligare gränser: Undantagsklausulen sätts in i ett sammanhang som ett undantag som 
måste omfattas av ett effektivt skydd för arbetstagarnas hälsa och säkerhet och som kräver 
arbetstagarens uttryckliga, fria och informerade medgivande. Tillämpning av 
undantagsklausulen kräver lämpliga skyddsåtgärder för att se till att dessa villkor uppfylls 
samt noggrann övervakning och samråd med arbetsmarknadens parter (skäl 12, 
den föreslagna artikel 22.1). 

- Ökat konkret skydd för arbetstagarna: Fler och strängare konkreta villkor för användningen 
av undantagsklausulen. Dessa syftar till att bättre skydda arbetstagarna mot påtryckningar att 
gå med på att tillämpa undantagsklausulen och se till att de kan återgå till 48-timmarsgränsen 
snabbt och utan risk för repressalier, samtidigt som arbetsgivarna har skyldighet att bevara 
alla uppgifter om hur undantagsklausulen använts i praktiken så att de kan ställas till 
myndigheternas förfogande. Villkoren syftar också till att säkerställa att de nationella 
myndigheterna kan övervaka och ingripa mer effektivt där det finns risker för arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet (den föreslagna artikel 22.2)  
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- Ytterligare översyn: Kommissionen kommer att rapportera till rådet7 om användningen av 
undantagsklausulen (och andra faktorer som kan bidra till långa arbetstider). Denna rapport 
ska grunda sig på detaljerade rapporter från medlemsstaterna och omfatta samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell nivå. Rapporten kan även innehålla lämpliga förslag för 
att minska alltför lång arbetstid, bl.a. i samband med användning av undantagsklausulen. 
Rådet kommer att granska dessa frågor i det skedet (den föreslagna artikel 24a). 

- Skyldighet att välja: Medlemsstaterna skulle tvingas välja mellan att tillåta användning av 
undantagsklausulen (i alla sektorer) och att utnyttja den nya möjligheten att genom 
lagstiftning förlänga referensperioden för veckoarbetstiden till 12 månader. Om en 
medlemsstat tillåter användning av undantagsklausulen får referensperioden i allmänhet inte 
vara längre än 6 månader, såvida inte annat föreskrivs i kollektivavtal eller överenskommelse 
mellan arbetsmarknadens parter. Om en medlemsstat inte tillåter användning av 
undantagsklausulen kan referensperioden förlängas till högst 12 månader, antingen genom 
kollektivavtal eller genom lagstiftning. Genom denna bestämmelse införs ett strukturellt 
incitament för medlemsstaterna att sluta använda undantagsklausulen (den föreslagna 
artikel 22a).  

Kommissionen ser positivt på detta, eftersom det stärker det rättsliga skyddet för 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet.  

Korttidsanställda omfattas inte av vissa skyddsbestämmelser 

I den föreslagna artikel 22.3 i den gemensamma ståndpunkten föreskrivs att arbetstagare som 
är anställda högst 10 månader hos samma arbetsgivare ska undantas från två av 
skyddsbestämmelserna för arbetstagare som gått med på att tillämpa undantagsklausulen. 

I praktiken kan dessa arbetstagare alltså på ett giltigt sätt under den första fyra veckorna av 
anställningsperioden (dock inte vid tidpunkten för undertecknandet av anställningsavtalet) 
komma överens med arbetsgivaren om att tillämpa undantagsklausulen, och de kan arbeta 
längre än den föreskrivna gränsen för arbetstagare som tillämpar undantagsklausulen (i 
genomsnitt 60 timmar per vecka, såvida inte annat föreskrivs i kollektivavtal eller 
överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, eller 65 timmar per vecka om inaktiv 
jourtid räknas som arbetstid), förutsatt att de allmänna principerna för skydd av arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet följs.  

4. SLUTSATS 

Kommissionen stöder den gemensamma ståndpunkten, som antogs med kvalificerad 
majoritet. 

Kommissionen är medveten om att den gemensamma ståndpunkten i vissa avseenden avviker 
från det ändrade förslaget. I vissa fall innebär ändringarna ett förstärkt skydd för 
arbetstagarna. 

Kommissionen anser att det fortfarande finns ett trängande behov av att genom ändrad 
lagstiftning förtydliga den nuvarande situationen i fråga om jourtid och 
kompensationsledighet. Denna uppfattning grundar sig på det omfattande samråd som 

                                                 
7 Rapporten ska överlämnas senast fyra år efter den dag då förslaget ska införlivas i nationell lagstiftning.  



 

SV 10   SV 

genomfördes innan kommissionen lade fram sitt ursprungliga förslag 2004, och har stärkts i 
ljuset av den senare utvecklingen. 

Det fanns två huvudsakliga skäl till detta. Det första är de praktiska konsekvenserna av EG-
domstolens domar i fråga om centrala offentliga tjänster (bl.a. räddningstjänst, intensivvård 
och akutvård på sjukhus, särskilt boende för olika utsatta grupper samt stödtjänster för 
personer med funktionsnedsättning), som redan står inför en rad olika strukturella utmaningar 
av demografiska och andra skäl. Det gäller särskilt medlemsstater med en betydande 
nettoinvandring av kvalificerad arbetskraft. 

Det andra skälet är kopplingen mellan domarna i Simap- respektive Jaeger-målet och den 
snabbt ökande användningen av undantagsklausuler sedan 2000. Många medlemsstater som 
infört undantagsklausuler under den perioden har gjort det enbart eller främst inom sektorer 
där jourtid är vanligt förekommande. 

Kommissionen är också mycket medveten om de fördelar som det innebär för det 
övergripande skyddet av arbetstagarna att rådet beslutat att knyta en politisk 
överenskommelse om det ändrade förslaget till en politisk överenskommelse om förslaget till 
nytt direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Denna strategi har gjort det 
möjligt att efter en mycket lång period av politisk blockering få igenom två viktiga förslag till 
andra behandlingen. 

Sammanfattningsvis anser kommissionen, med tanke på de vitt skilda åsikter som 
medlemsstaterna gav uttryck för i rådet under den mycket utdragna och besvärliga första 
behandlingen av arbetstidsdirektivet (nästan fyra år), att det bästa sättet att låta detta viktiga 
ändrade förslag fortsätta sin väg genom lagstiftningsförfarandet är att stödja den gemensamma 
ståndpunkten. 
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