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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 5

(5) Muligheden for at kunne forene arbejde 
og familieliv er en væsentlig forudsætning 
for at realisere de målsætninger, som EU har 
opstillet i Lissabon-strategien. Denne 
mulighed kan ikke blot skabe et mere 
tilfredsstillende arbejdsklima, men også 
bane vej for en bedre tilpasning til 
arbejdstagernes behov, navnlig for dem med 
familieansvar. Flere af de ændringer, der 
blev indført i direktiv 2003/88/EF, navnlig i 
artikel 22, gør det lettere at forene arbejde 
og familieliv.

(5) Muligheden for at kunne forene arbejde 
og familieliv er en væsentlig forudsætning 
for at realisere de målsætninger, som EU har 
opstillet i Lissabon-strategien. Denne 
mulighed kan ikke blot skabe et mere 
tilfredsstillende arbejdsklima, men også 
bane vej for en bedre tilpasning til 
arbejdstagernes behov, navnlig for dem med 
familieansvar. Flere af de ændringer, der 
blev indført i direktiv 2003/88/EF, tager 
sigte på at gøre det lettere at forene arbejde 
og familieliv.

Or. fr
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Begrundelse

Direktivets artikel 22 vedrører "opt out"-princippet, dvs. medlemsstaternes mulighed for at 
træffe bestemmelse om en arbejdsuge på mere end 48 timer, som er det maksimum, der er 
fastlagt i artikel 6. Det har dog klart kunnet konstateres, at lange arbejdstider ikke kun 
indebærer risici for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed men også forringer mulighederne 
for at forene arbejds- og familieliv. Den særlige henvisning til artikel 22 som en bestemmelse, 
der fremmer disse muligheder, er derfor ukorrekt.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 6

(6) I den forbindelse påhviler det 
medlemsstaterne at tilskynde
arbejdsmarkedets parter til at indgå aftaler 
på et passende niveau om regler, der skal 
gøre det lettere af forene arbejde og 
familieliv.

(6) I den forbindelse påhviler det 
medlemsstaterne at sikre, at
arbejdsmarkedets parter indgår aftaler på et 
passende niveau om regler, der skal gøre det 
lettere af forene arbejde og familieliv.

Or. fr

Begrundelse

Forening af arbejds- og familieliv er et væsentligt krav, hvis korrekte gennemførelse bør 
kontrolleres af medlemsstaterne og ikke udelukkende overlades til arbejdsmarkedets parters 
vurdering.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 7

(7) Det viser sig at være nødvendigt at finde 
en ny balance mellem beskyttelse af 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og 
behovet for at gøre tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden mere fleksibel, navnlig med 
hensyn til vagtperioder, og nærmere 
betegnet de inaktive dele af vagtperioder.

(7) Det viser sig at være nødvendigt at finde 
en ny balance mellem beskyttelse af 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, 
forening af arbejde og familieliv og 
fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. 
Hvad angår tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden, herunder vagtperioder, er det 
nødvendigt at tage hensyn til det faktum, at 
lange arbejdstider ikke alene er en hindring 
for foreningen af arbejde og familieliv og 
følgelig kvinders adgang til beskæftigelse 
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men også for mænds større deltagelse i 
familielivet.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at finde en balance mellem beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed, foreningen af arbejde og familieliv og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. 
Disse overvejelser hænger nøje sammen. Der bør ikke henvises til inaktive perioder i 
forbindelse med vagtperioder, fordi denne skelnen ikke er på sin plads, da den strider imod 
afgørelserne fra Domstolen, der definerer arbejdstiden som arbejdstagerens fysiske 
tilstedeværelse på arbejdspladsen og det faktum, at han eller hun står til rådighed for 
arbejdsgiveren.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 7

(7) Det viser sig at være nødvendigt at finde 
en ny balance mellem beskyttelse af 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og 
behovet for at gøre tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden mere fleksibel, navnlig med 
hensyn til vagtperioder, og nærmere 
betegnet de inaktive dele af vagtperioder.

(7) Det viser sig at være nødvendigt at finde 
en ny balance mellem beskyttelse af 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og 
behovet for at gøre tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden mere fleksibel, navnlig med 
hensyn til vagtperioder, og nærmere 
betegnet de inaktive dele af vagtperioder og 
referenceperioder, hvis umådeholdne 
forlængelse vil føre til øgede forpligtelser 
for arbejdstagerne, hvad angår arbejdstid. 
Foreningen af arbejde og familieliv bør 
være det primære mål. Dette er desuden et 
middel til at begrænse kvinders udelukkelse 
fra arbejdsmarkedet.

Or. el

Begrundelse

Direktivet indeholder kun få henvisninger til nødvendigheden af at finde en balance mellem 
arbejds- og familieliv, selvom hensigterne om at fremme denne forening erklæres klart. Der 
bør tages hensyn til kombinationen af arbejde og familieliv, eftersom den forlængede 
arbejdstid har indvirkning på arbejdstagernes sundhed og går ud over familie- og privatliv, 
idet den gør det vanskeligere at bringe det i samklang med arbejdslivet.
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 11
BETRAGTNING 9

(9) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelsen af artikel 22, stk. 1, viser, at den 
helt personlige endelige beslutning om ikke 
at være bundet af artikel 6 i direktivet kan 
give problemer med hensyn til beskyttelse af 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og 
arbejdstagernes frie valg.

(9) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelsen af artikel 22, stk. 1, viser, at den 
helt personlige endelige beslutning om ikke 
at være bundet af artikel 6 i direktivet fører 
til misbrug med hensyn til beskyttelse af 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og 
arbejdstagernes frie valg. Undtagelsen fra 
artikel 22, stk. 1, bør derfor anvendes med 
omtanke og være i arbejdstagerens 
interesse.

Or. fr

Begrundelse

Den undtagelsesmulighed, der er fastlagt i artikel 22, stk. 1, har ofte ført til misbrug, hvad 
angår såvel arbejdstagernes frie valg som beskyttelsen af deres sundhed og sikkerhed. Den 
bør derfor anvendes med omtanke af arbejdstagerne og ikke være i modstrid med 
arbejdstagernes interesser.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 2 a (direktiv 2003/88/EF)

Som artikel 2a indsættes: Som artikel 2a indsættes:
"Artikel 2a "Artikel 2a

Vagtperiode Vagtperiode
Den inaktive del af vagtperioden betragtes 
ikke som arbejdstid, medmindre andet 
følger af national lovgivning eller, i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og/eller praksis, kollektiv overenskomst 
eller aftale mellem arbejdsmarkedets 
parter.

Den inaktive del af vagtperioden betragtes 
ikke som arbejdstid.

Det tidsrum, hvor arbejdstageren rent faktisk 
udfører sin beskæftigelse eller sine opgaver i 
vagtperioden, betragtes fortsat som 

Det tidsrum, hvor arbejdstageren rent faktisk 
udfører sin beskæftigelse eller sine opgaver i 
vagtperioden, betragtes fortsat som 
arbejdstid. For at opfylde ekstraordinære 
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arbejdstid.” behov såsom f.eks. personalemangel, og for 
så vidt den nationale lovgivning eller den 
kollektive overenskomst tillader det, er det 
muligt ikke at medregne de inaktive 
vagtperioder sammen med de aktive 
perioder men til enhver tid bruge dem til at 
dække de ekstraordinære behov på 
passende vis. For at undgå, at 
medlemsstaterne misbruger denne 
mulighed, bør de særlige metoder for 
udregning af de inaktive vagtperioder 
udgøre en undtagelse, idet reglen fortsat 
skal være, at de inaktive vagtperioder tæller 
som arbejdstid.”

Or. el

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at overholde EF-Domstolens retspraksis, der udtrykkeligt definerer 
vagtperioder som arbejdstid uanset, om der er tale om aktive perioder eller inaktive 
vagtperioder. For at gøre det muligt for medlemsstaterne at klare særlige vanskeligheder, 
hovedsagelig som følge af personalemangel inden for visse erhvervsbrancher, bør direktivet 
også give mulighed for at gøre undtagelse, når omstændighederne kræver det.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 6, den indledende del (direktiv 2003/88/EF)

2a. I artikel 6 erstattes den indledende del 
med følgende tekst:
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at det, henset til 
kravene om at beskytte arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed, sikres:

Or. fr

Begrundelse

Nødvendigheden af at sikre arbejde og familieliv skal altid tilgodeses ved fastsættelse af 
ugentlig arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejdstiden.
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 1, NR. 2 B (nyt)

Artikel 13 (direktiv 2003/88/EF)

2b. Artikel 13 erstattes af følgende:
"Artikel 13"
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdsgivere, der agter at tilrettelægge 
arbejdet efter en bestemt rytme, tager 
hensyn til det generelle princip om, at 
arbejdet skal tilpasses mennesket, navnlig 
med henblik på at afbøde virkningen af 
monotont arbejde og arbejde i en fast 
rytme, og alt efter arbejdets art, til kravene 
vedrørende sikkerhed og sundhed, særlig 
for så vidt angår arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som ammer 
samt personer med handicap, især hvad 
angår pauser i arbejdstiden

Or. fr

Begrundelse

Der bør ydes særlig beskyttelse til arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som 
ammer, når arbejdsrytmen skal tilrettelægges, som det også er fastlagt i artikel 4 og 5 i 
Rådets direktiv 92/85/EFT om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden 
og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som 
ammer. Betragtning 16 i Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv fastlægger, at "iværksættelse af 
foranstaltninger, der tager hensyn til behovene hos personer med handicap på 
arbejdspladsen, spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af 
handicap". Artikel 5 o 7 rummer også bestemmelser om særlig beskyttelse af handicappede 
på arbejdspladsen.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 1, NR. 2 C (nyt)

Artikel 13, stk. 1 a (nyt) (direktiv 2003/88/EF)

2c. I artikel 13 tilføjes følgende afsnit:
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1 a. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at tilskynde 
arbejdstagere til i forbindelse med 
tilrettelæggelsen af arbejdsrytmen at tage 
hensyn til behovet for at forene arbejde og 
familieliv. De giver især arbejdstagerne 
mulighed for at anmode om ændringer i 
deres arbejdstid og arbejdsrytme og 
forpligter arbejdstagerne til på retfærdig og 
afbalanceret vis at overveje disse 
anmodninger.

Or. fr

Begrundelse

Arbejdsrytmen bør altid tilrettelægges under hensyntagen til behovet for at forene arbejde og 
familieliv, hvilket er væsentligt for, at det skal kunne lykkes at nå Lissabon-strategiens mål.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 16, litra b (direktiv 2003/88/EF)

I artikel 16 erstattes litra b) af følgende: I artikel 16 erstattes litra b) af følgende:
”b) for gennemførelsen af artikel 6 
(maksimal ugentlig arbejdstid): en 
referenceperiode på ikke over fire måneder.

”b) for gennemførelsen af artikel 6 
(maksimal ugentlig arbejdstid): en 
referenceperiode på ikke over fire måneder.

Medlemsstaterne kan, under overholdelse af 
almindelige principper for beskyttelse af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og 
efter at have hørt de berørte 
arbejdsmarkedsparter samt bestræbt sig for 
at fremme alle relevante former for 
arbejdsmarkedsdialog, herunder 
forhandlinger mellem parterne, såfremt de 
ønsker det, af objektive eller tekniske grunde 
eller af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse 
ved lovgivning eller administrative 
bestemmelser udvide denne referenceperiode 
til 12 måneder.

Medlemsstaterne kan, under forudsætning 
af streng kontrol og garantier vedrørende
beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed og efter at have hørt de berørte 
arbejdsmarkedsparter samt bestræbt sig for 
at fremme alle relevante former for 
arbejdsmarkedsdialog, herunder 
forhandlinger mellem parterne, såfremt de 
ønsker det, af objektive eller tekniske grunde 
eller af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse 
ved lovgivning eller administrative 
bestemmelser udvide denne referenceperiode 
til 12 måneder. Der bør derfor lægges 
særlig vægt på at øge kvinders og 
kvindeorganisationers deltagelse og aktive 
tilstedeværelse i den sociale dialog.
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Når arbejdskontraktens varighed er på under 
et år, kan referenceperioden ikke være 
længere end arbejdskontraktens varighed.

Når arbejdskontraktens varighed er på under 
et år, kan referenceperioden ikke være 
længere end arbejdskontraktens varighed.

Perioder med årlig betalt ferie i henhold til 
artikel 7 og perioder med sygeorlov 
medtages ikke i eller er neutrale i forhold til 
beregningen af gennemsnittet.”

Perioder med årlig betalt ferie i henhold til 
artikel 7 og perioder med sygeorlov 
medtages ikke i eller er neutrale i forhold til 
beregningen af gennemsnittet.”

Udnyttelsen af denne mulighed for at 
afvige fra den fire måneder lange 
referenceperiode er udelukket for gravide 
arbejdstagere eller enlige mødre samt 
mødre i flerbørnsfamilier.
Alle de ovennævnte garantier skal 
suppleres gennem skabelse og funktion af 
en effektiv mekanisme for kontrol med, om 
disse garantier opfyldes, og af procedurer, 
der skal sikre, at medlemsstaterne nøje 
overholder dem.
Især hvad angår kvindelige arbejdstagere, 
bør disse garantier i betragtning af 
kvinders krævende forpligtelser ud over 
erhvervsbeskæftigelsen samt i betragtning 
af de voksende arbejdsløshedstal for 
kvinder i medlemsstaterne effektivt 
tilgodeses og realiseres.

Or. el

Begrundelse

Bestemmelsen vedrørende referenceperioden for ugentlig arbejdstid giver medlemsstaterne 
mulighed for en vis grad af fleksibilitet, hvilket er acceptabelt forudsat, at den ledsages af 
strenge garantier for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Der er derfor vigtigt, at 
arbejdsmarkedets parter høres, og at grupper af arbejdstagere, der traditionelt spiller en 
mindre rolle i den sociale dialog, også tilskyndes til at deltage. De garantier, der tillader en 
forlængelse af referenceperioden, bør tages op til fornyet overvejelse i lyset af de særlige 
behov og vanskeligheder, som kvindelige arbejdstagere står over for, idet kvinderne er mere 
udsat for risikoen for, at direktivets mulighed for at gøre undtagelse misbruges. Der bør 
desuden lægges vægt på nødvendigheden af at kontrollere overholdelsen af disse garantier, 
eftersom det ikke giver mening at lave en liste over dem, hvis der ikke samtidig findes effektive 
statslige tilsynsmyndigheder.
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 1, NR. 8 A

Artikel 22, stk. 1 (direktiv 2003/88/EF)

Artikel 22 ændres således: Artikel 22 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således: a) Stk. 1 affattes således:

"1. Medlemsstaterne kan undlade at 
anvende artikel 6 under overholdelse af de 
almindelige principper for beskyttelse af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. 
Denne mulighed kan dog udnyttes, hvis det 
udtrykkeligt er fastsat ved kollektive 
overenskomster eller aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter på nationalt eller 
regionalt niveau, eller i overensstemmelse 
med national lovgivning og/eller praksis, 
ved kollektive overenskomster eller aftaler 
mellem arbejdsmarkedets parter på et 
passende niveau.

"1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
gennemsnitlige arbejdstid senest fem år 
efter den dato, der henvises til i dette 
direktivs artikel 3, ikke overskrider 
otteogfyrre timer, herunder overarbejde.

Denne mulighed kan endvidere udnyttes 
ved aftale mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager, hvis der ikke findes nogen 
form for kollektiv overenskomst, og der i 
virksomheden eller foretagendet ikke findes 
personalerepræsentanter med beføjelse til i 
henhold til national lovgivning og/eller 
praksis at indgå kollektive overenskomster 
eller aftaler mellem arbejdsmarkedets 
parter på dette område.

Or. fr

Begrundelse

Denne opt out-bestemmelse bør trækkes tilbage på lang sigt, eftersom den er i modstrid med 
ikke alene beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed men også behovet for at 
forene arbejde og familieliv, især hvad angår kvinder. Bestemmelsen bør afskaffes senest fem 
år efter den dato, der er fastlagt i artikel 3 i dette direktiv, for at falde sammen med 
Kommissionens evalueringsberetning (artikel 24a).
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Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 1, NR. 8

Artikel 22 (direktiv 2003/88/EF)

Artikel 22 ændres således: Artikel 22 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således: a) Stk. 1 affattes således:

"1. Medlemsstaterne kan undlade at 
anvende artikel 6 under overholdelse af de 
almindelige principper for beskyttelse af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. 
Denne mulighed kan dog udnyttes, hvis det 
udtrykkeligt er fastsat ved kollektive 
overenskomster eller aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter på nationalt eller 
regionalt niveau, eller i overensstemmelse 
med national lovgivning og/eller praksis, 
ved kollektive overenskomster eller aftaler 
mellem arbejdsmarkedets parter på et 
passende niveau.

"1. Medlemsstaterne skal efter dette 
direktivs ikrafttrædelse overholde artikel 6, 
ifølge hvilken den ugentlige arbejdstid ikke 
må overskride 48 timer, herunder 
overarbejde. Der kan ikke gøres undtagelse 
fra denne bestemmelse.

Denne mulighed kan endvidere udnyttes 
ved aftale mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager, hvis der ikke findes nogen 
form for kollektiv overenskomst, og der i 
virksomheden eller foretagendet ikke findes 
personalerepræsentanter med beføjelse til i 
henhold til national lovgivning og/eller 
praksis at indgå kollektive overenskomster 
eller aftaler mellem arbejdsmarkedets 
parter på dette område.
b) Der indsættes som stk. 1a:
1a. De medlemsstater, som udnytter den i 
stk. 1 omhandlede mulighed, skal under 
alle omstændigheder træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre:
a) at ingen arbejdsgiver kræver, at en 
arbejdstager præsterer mere end 48 timers 
arbejde i løbet af en syvdagesperiode, 
beregnet som gennemsnit i den 
referenceperiode, der er omhandlet i artikel 
16, litra b), medmindre arbejdstageren har 
samtykket skriftligt i at udføre et sådant 
arbejde. Et sådant samtykke kan kun være 
gyldigt i en periode på et år, der kan 
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forlænges. Et samtykke, som gives ved den 
enkelte arbejdskontrakts undertegnelse 
eller i enhver form for prøvetid, er ugyldigt
b) at det ikke lægges arbejdstageren til last, 
at vedkommende ikke er indstillet på at give 
sit samtykke til at udføre et sådant arbejde
c) at ingen arbejdstager kan yde mere end 
65 timers arbejde i en given uge, 
medmindre andet følger af kollektiv 
overenskomst eller aftale mellem 
arbejdsmarkedets parter
d) at arbejdsgiveren fører ajourførte 
registre over de arbejdstagere, der udfører 
et sådant arbejde, og over det faktiske antal 
arbejdstimer
e) at registrene stilles til rådighed for de 
kompetente myndigheder, som af 
sikkerheds- og/eller sundhedsmæssige 
årsager kan forbyde eller begrænse 
arbejdstagernes mulighed for at overskride 
den maksimale ugentlige arbejdstid
f) at arbejdsgiveren efter anmodning fra de 
kompetente myndigheder giver disse 
oplysninger om de aftaler, der er indgået 
med arbejdstagerne om udførelse af et 
arbejde, hvorved de overskrider en 
arbejdstid på 48 timer i løbet af en 
syvdagesperiode, beregnet som gennemsnit 
i den referenceperiode, der er omhandlet i 
artikel 16, litra b), og om de timer, disse 
arbejdstagere rent faktisk har arbejdet.”

Or. el

Begrundelse

I betragtning af de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder såsom sikre og sunde 
arbejdsvilkår og balance mellem arbejde og familieliv vil det være meningsløst at give 
mulighed for at gøre undtagelse fra den maksimale ugentlige arbejdstid, især i form af en 
personlig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, der gør det endnu mere sandsynligt, at 
muligheden vil blive misbrugt på arbejdstagernes bekostning. At indføre en sådan mulighed 
ville føre til EU-ret med to hastigheder og en europæisk "à la carte"-socialpolitik.
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 1, NR. 8 B

Artikel 22, stk. 1 a, litra a a (nyt) (direktiv 2003/88/EF)

Muligheden for at gøre undtagelse fra 
artikel 6 kan ikke anvendes på gravide 
arbejdstagere, arbejdstagere i det første år 
af deres moderskab eller på enlige forældre 
med et eller flere børn at forsørge;

Or. fr

Begrundelse

Der må under ingen omstændigheder gøres undtagelse fra artikel 6, som fastlægger den 
maksimale arbejdstid til 48 timer, når det gælder gravide kvinder, mødre i det første år af 
deres moderskab eller forældreparter, der lever alene og skal forsørge et eller flere børn, 
eftersom det ikke alene vil være til skade for sundheden og sikkerheden men også begrænse 
mulighederne for at forene arbejde og familieliv.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 1, NR. 9 B

Artikel 22, stk. 1 a, litra a a (nyt) (direktiv 2003/88/EF)

Som artikel 24a indsættes: Som artikel 24a indsættes:

"Artikel 24a "Artikel 24a
Gennemførelsesrapport Gennemførelsesrapport

Senest fem år efter datoen i dette direktivs 
artikel 3 forelægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg om gennemførelsen af 
bestemmelserne i dette direktiv, navnlig 
artikel 22, stk. 1 og 2, som i givet fald 
ledsages af passende forslag, som navnlig 
tager sigte på gradvis ophævelse af denne 
bestemmelse, hvis den skønner det 
nødvendigt.

Senest fem år efter datoen i dette direktivs 
artikel 3 forelægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg om gennemførelsen af 
bestemmelserne i dette direktiv og deres 
bidrag til forbedring af arbejdstagernes 
sundhed og sikkerhed, foreningen af 
arbejde og familieliv, til at øge 
fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af 
arbejdstid samt nedbringelse af presset på 
virksomhederne. Beretningen skal også 
angive, om medlemsstaterne har truffet de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
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den maksimale ugentlige arbejdstid ikke 
overskrider 48 timer, herunder overarbejde.

Or. fr

Begrundelse

Beretningen om direktivets anvendelse bør indeholde en vurdering af de forskellige 
bestemmelsers bidrag til at nå de af Kommissionen fastsatte mål. Den bør endvidere oplyse, 
om medlemsstaterne har afskaffet den undtagelsesmulighed, der fandtes i artikel 22, stk. 1, fra 
deres nationale lovgivning/praksis inden for den fastsatte frist.
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