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Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 5

5) töö- ja pereelu ühitamine on põhiline 
element, mis võimaldab saavutada eesmärke, 
mille liit püstitas Lissaboni strateegias. See 
ei loo mitte ainult rahuldavamat töökliimat, 
vaid võimaldab ka paremini kohaneda 
töötajate vajadustega, eelkõige nende 
omadega, kellel on kohustusi oma pere ees. 
Paljud muudatused, mis tehti direktiivis nr 
2003/88/EÜ, eelkõige mis puudutab artiklit 
22, võimaldavad paremini ühitada töö- ja 
pereelu.

5) töö- ja pereelu ühitamine on põhiline 
element, mis võimaldab saavutada eesmärke, 
mille liit püstitas Lissaboni strateegias. See 
ei loo mitte ainult rahuldavamat töökliimat, 
vaid võimaldab ka paremini kohaneda 
töötajate vajadustega, eelkõige nende 
omadega, kellel on kohustusi oma pere ees. 
Mitme direktiivis nr 2003/88/EÜ tehtud 
muudatuse eesmärk on paremini ühitada 
töö- ja pereelu.

Or. fr
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Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 6

6) selles kontekstis on liikmesriikide 
kohustuseks õhutada töösuhte pooli 
sõlmima sobival tasemel kokkuleppeid, 
millega kehtestatakse eeskirjad eesmärgiga 
ühitada paremini töö- ja pereelu.

6) selles kontekstis on liikmesriikide 
kohustuseks hoolitseda selle eest, et
töösuhte pooled sõlmiksid sobival tasemel 
kokkuleppeid, millega kehtestatakse 
eeskirjad eesmärgiga ühitada paremini töö-
ja pereelu.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 7

7) on vaja leida uus tasakaal töötajate tervise 
ja ohutuse kaitse vahel ja muuta tööaja
korraldus paindlikumaks, eelkõige mis 
puudutab valveaega ja täpsemalt 
mitteaktiivseid perioode valveaja jooksul;

7) on vaja leida uus tasakaal töötajate tervise 
ja ohutuse kaitse vahel, ühitada töö- ja 
pereelu ning korraldada tööaeg paindlikult. 
Tööaja, sealhulgas valveaja korraldamisel 
on tarvis võtta arvesse asjaolu, et pikad 
tööpäevad takistavad mitte ainult töö- ja 
pereelu ühitamist ja seega naistel töötamist, 
vaid ka meeste suuremat osavõttu 
pereelust;
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Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 7

7) on vaja leida uus tasakaal töötajate tervise 
ja ohutuse kaitse vahel ja muuta tööaja 
korraldus paindlikumaks, eelkõige mis 
puudutab valveaega ja täpsemalt 
mitteaktiivseid perioode valveaja jooksul.

7) on vaja leida uus tasakaal töötajate tervise 
ja ohutuse kaitse vahel ja muuta tööaja 
korraldus paindlikumaks, eelkõige mis 
puudutab valveaega ja täpsemalt 
mitteaktiivseid perioode valveaja jooksul,
samuti võrdlusperioodide jooksul, mille 
liiga pikk kestus paneb töötajatele 
suuremad kohustused tööaja valdkonnas. 
Töö- ja pereelu ühitamine peab olema 
esmase tähtsusega. Lisaks on see võimalus 
piirata naiste väljatõrjumist tööturult.

Or. el

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 9
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9) artikli 22 lõike 1 kohaldamisel omandatud 
kogemus näitab, et puhtalt individuaalset 
laadi lõppotsus mitte kohaldada direktiivi 
artiklit 6 võib põhjustada probleeme, mis 
puudutab töötajate tervise ja ohutuse kaitset, 
samuti töötaja vaba valikut.

9) artikli 22 lõike 1 kohaldamisel omandatud 
kogemus näitab, et puhtalt individuaalset 
laadi lõppotsus mitte kohaldada direktiivi 
artiklit 6 viis kuritarvitusteni, mis puudutab 
töötajate tervise ja ohutuse kaitset, samuti 
töötaja vaba valikut. Artikli 22 lõikes 1 
määratletud erandit tuleb seega kasutada 
ettevaatlikult ja see peab teenima töötajate 
huve.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 LÕIGE 2

Artikkel 2 a (direktiiv 2003/88/EÜ)

Lisatakse artikkel 2a, mis on järgmine: Lisatakse artikkel 2a, mis on järgmine:
“Artikkel 2 a “Artikkel 2 a

Valveaeg Valveaeg
Valveaja mitteaktiivset perioodi ei peeta 
tööajaks, kui liikmesriigi seadus või 
kollektiivne kokkulepe või leping töösuhte 
poolte vahel, mis on kooskõlas liikmesriigi 
õigusaktide ja/või tavadega, ei sätesta 
teisiti.

Valveaja mitteaktiivset perioodi peetakse 
tööajaks.

Valveaja perioodi, mille jooksul töötaja 
tegeleb tõesti oma tegevuse või 
töökohustustega, peetakse tööajaks.”

Valveaja perioodi, mille jooksul töötaja
tegeleb tõesti oma tegevuse või 
töökohustustega, peetakse tööajaks. Selliste 
erakorraliste vajaduste rahuldamiseks 
nagu personalinappus ja niisugusel 
määral, nagu liikmesriikide õigusaktid või 
kollektiivleping lubavad, võib valveaja 
mitteaktiivseid perioode mitte pidada 
aktiivseteks tööperioodideks, vaid kasutada 
neid selleks, et vajaduse korral sobival viisil 
erakorralisi vajadusi rahuldada. Vältimaks 
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olukorda, kus liikmesriigid seda võimalust 
kuritarvitavad, peavad valveaja 
mitteaktiivse perioodi arvutamise 
konkreetsed meetodid moodustama erandi 
ning reegliks jääma valveaja mitteaktiivse 
perioodi arvamine tööaja sisse.”.

Or. el

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikli 6 sissejuhatav osa (direktiiv nr 2003/88/EÜ)

2 a. Artiklis 6 asendatakse sissejuhatav osa 
järgmise tekstiga: 
“Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, 
mis kooskõlas vajadusega kaitsta töötajate 
ohutust ja tervist ning ühitada nende töö-
ja pereelu tagavad, et:”.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 2 b (uus)

Artikkel 13 (direktiiv 2003/88/EÜ)

2 b. Artikkel 13 asendatakse järgmise 
tekstiga:
“Artikkel 13
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et tööandja, kes 
kavatseb korraldada töö teatud mudeli 
järgi, võtab arvesse üldpõhimõtet töö 
kohandamisest töötajaga, pidades eriti 
silmas üksluise töö ja ettenähtud tempos 
töötamise leevendamist, sõltuvalt tegevuse 
tüübist, ning ohutus- ja tervishoiunõudeid, 
eriti tööajal tehtavaid puhkepause 
käsitlevaid nõudeid, kui tegemist on 
rasedate, äsja sünnitanud või imetavate 
töötajate või puuetega inimestega.”.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKT 2 C (uus)

Artikli 13 lõige 1 a (uus) (direktiiv 2003/88/EÜ)

2 c. Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:
“1a. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
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meetmed, et õhutada tööandjaid töötempo 
korraldamisel arvestama vajadusega 
ühitada töö- ja pereelu. Eelkõige näevad 
nad töötajatele ette võimaluse taotleda oma 
töögraafiku ja -tempo kohandamist ning 
tööandjatele kohustuse vaadata need 
taotlused läbi õiglaselt ja erapooletult.”.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 16 punkt b (direktiiv 2003/88/EÜ)

3. Artiklis 16 asendatakse punkt b järgmise 
tekstiga:

3. Artiklis 16 asendatakse punkt b järgmise 
tekstiga:

“b) artikli 6 (maksimaalne nädalane tööaeg) 
kohaldamiseks võrdlusperioodi, mis ei ületa 
nelja kuud.

“b) artikli 6 (maksimaalne nädalane tööaeg) 
kohaldamiseks võrdlusperioodi, mis ei ületa 
nelja kuud.

Siiski võivad liikmesriigid seaduste või 
määruste vastuvõtmisega objektiivsetel või 
tehnilistel põhjustel või põhjustel, mis on 
seotud tööaja korraldusega, pikendada seda 
võrdlusperioodi kaheteistkümne kuuni 
tingimusel, et järgitakse üldpõhimõtteid, 
mis on seotud töötajate tervise ja ohutuse 
kaitsega, ning tingimusel, et 
konsulteeritakse asjaomaste töösuhte 
pooltega ja tehakse pingutusi, õhutamaks 
sotsiaaldialoogi kõiki asjakohaseid vorme, 
kaasa arvatud kooskõlastamine, kui pooled 
seda soovivad.

Siiski võivad liikmesriigid seaduste või 
määruste vastuvõtmisega objektiivsetel või 
tehnilistel põhjustel või põhjustel, mis on 
seotud tööaja korraldusega, pikendada seda 
võrdlusperioodi kaheteistkümne kuuni 
tingimusel, et kehtestatakse range kontroll 
ja garantiid, mis on seotud töötajate tervise 
ja ohutuse kaitsega, tingimusel et 
konsulteeritakse asjaomaste töösuhte 
pooltega ja tehakse pingutusi, õhutamaks 
sotsiaaldialoogi kõiki asjakohaseid vorme, 
kaasa arvatud kooskõlastamine, kui pooled 
seda soovivad. Selles kontekstis tuleb 
eelkõige tugevdada naiste ja 
naisorganisatsioonide osalemist ja aktiivset 
esindatust sotsiaaldialoogis.

Kui töölepingu kestus on alla aasta, ei saa 
võrdlusperiood olla pikem kui töölepingu 

Kui töölepingu kestus on alla aasta, ei saa 
võrdlusperiood olla pikem kui töölepingu 
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kestus. kestus.
Vastavalt artiklile 7 antud tasulise 
põhipuhkuse ja haiguspuhkuse aeg jäetakse
keskmise arvutamisel arvesse võtmata või 
on see arvutamise suhtes neutraalne;”

Vastavalt artiklile 7 antud tasulise 
põhipuhkuse ja haiguspuhkuse aeg jäetakse 
keskmise arvutamisel arvesse võtmata või 
on see arvutamise suhtes neutraalne;”

Võimalus kalduda kõrvale neljakuulisest 
võrdlusperioodist on välistatud rasedate 
naiste puhul, ükskõik kas nad on 
üksikemad või on nende perekond 
mitmeliikmeline. 
Kõiki eespool nimetatud garantiisid peab 
täiendama, kehtestades ja rakendades 
tõhusa kontrollimehhanismi, mis tagab 
nende garantiide järgimise, ning 
menetlustega, mis tagavad, et liikmesriigid 
neid tõesti järgivad. 
Mis puudutab konkreetselt naistöötajaid, 
siis võttes arvesse raskemaid kohustusi, mis 
nendel on peale töökohustuste, samuti 
naiste töötuse kasvu enamikus 
liikmesriikides, tuleb tagada vastuvõetud 
garantiide kõige rangem kohaldamine ja 
järgimine.

Or. el

Justification

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

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 1 PUNKT 8 A

Artikli 22 lõige 1 (direktiiv nr 2003/88/EÜ)

1. Liikmesriigil on võimalus mitte 
kohaldada artiklit 6, kui ta samal ajal 
respekteerib töötajate ohutuse ja tervise 
kaitse üldpõhimõtteid. Selle võimaluse 
kasutamine peab siiski olema spetsiaalselt 
ette nähtud töösuhte poolte vahel 
liikmesriigi või piirkondlikul tasemel 
sõlmitud kollektiivse kokkuleppe või 
lepinguga või kooskõlas liikmesriigi 
õigusaktide ja/või tavadega, töösuhte poolte 
vahel sobival tasandil sõlmitud 
kollektiivsete kokkulepete või lepingutega.

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et hiljemalt viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi artiklis 3 ette nähtud 
kuupäeva ei ületa keskmine tööaeg iga 
seitsmepäevase perioodi puhul 
neljakümmend kaheksat tundi, kaasa 
arvatud ületunnid.

Selle võimaluse kasutamine on võimalik ka 
tööandja ja töötaja kokkuleppel, kui ei ole 
mingit kollektiivset kokkulepet ning kui 
kõnealuses ettevõttes või asutuses ei ole 
personali volitatud esindust, kooskõlas 
liikmesriigi õigusaktide ja/või tavadega, 
sõlmida kollektiivne kokkulepe või leping 
töösuhte poolte vahel selles valdkonnas.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKT 8

Artikkel 22 (direktiiv nr 2003/88/EÜ)

8. Artiklit 22 muudetakse järgmiselt: 8. Artiklit 22 muudetakse järgmiselt.
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a) Lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga: a. Lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:
“1. Liikmesriigil on võimalus mitte 
kohaldada artiklit 6, kui ta samal ajal 
respekteerib töötajate ohutuse ja tervise 
kaitse üldpõhimõtteid. Selle võimaluse 
kasutamine peab siiski olema spetsiaalselt 
ette nähtud töösuhte poolte vahel 
liikmesriigi või piirkondlikul tasemel 
sõlmitud kollektiivse kokkuleppe või 
lepinguga või kooskõlas liikmesriigi 
õigusaktide ja/või tavadega, töösuhte poolte
vahel sobival tasandil sõlmitud 
kollektiivsete kokkulepete või lepingutega.

“1. Alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
peavad liikmesriigid järgima artiklit 6, 
mille kohaselt ei tohi iganädalane tööaeg 
ületada 48 tundi, kaasa arvatud ületunnid. 
Sellest sättest ei ole lubatud kõrvale 
kalduda.

Selle võimaluse kasutamine on võimalik ka 
tööandja ja töötaja kokkuleppel, kui ei ole 
mingit kollektiivset kokkulepet ning kui 
kõnealuses ettevõttes või asutuses ei ole 
personali volitatud esindust, kooskõlas 
liikmesriigi õigusaktide ja/või tavadega, 
sõlmida kollektiivne kokkulepe või leping 
töösuhte poolte vahel selles valdkonnas.
b. Lisatakse lõige 1a, mis on järgmine:
1a. Igal juhul peavad liikmesriigid, kes 
kasutavad lõikes 1 ettenähtud võimalust, 
võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, 
et:
a) ükski tööandja ei nõua töötajalt rohkem 
kui 48tunnist töötamist seitsmepäevase 
ajavahemiku jooksul, mis on arvutatud 
artikli 16 punktis b nimetatud 
võrdlusperioodi keskmisena, kui ta ei ole 
varem saanud töötaja nõusolekut sellist 
tööd teha. Sellise nõusoleku kehtivus ei saa 
ületada aastat ja see on pikendatav. 
Individuaalse töölepingu allakirjutamisel 
või ükskõik missuguse katseaja jooksul 
antud nõusolek on kehtetu;
b) tööandja ei kahjusta ühtki töötajat 
seepärast, et töötaja ei soovi anda oma 
nõusolekut sellist tööd teha; 
c) ükski töötaja ei tohi ühelgi nädalal 
töötada üle 65 tunni, kui töösuhte poolte 
vahel sõlmitud kollektiivne kokkulepe või 
leping ei sätesta teisiti;
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d) tööandja peab ajakohastatud registrit 
kõigi töötajate kohta, kes sellist tööd teevad, 
ja tegelikult töötatud tundide arvu kohta;
e) register antakse pädeva asutuse 
käsutusse, kes võib töötajate ohutuse ja/või 
tervise kaitsega seotud põhjustel keelata või 
piirata võimalust ületada maksimaalset 
nädalast tööaega; 
f) tööandja annab pädevatele asutustele 
nende nõudmisel teavet juhtumite kohta, 
mil töötajad on andnud nõusoleku teha 
seitsme päeva jooksul tööd üle 48 tunni, 
mis on arvutatud artikli 16 punktis b 
nimetatud võrdlusperioodi keskmisena, 
samuti nende töötajate poolt tegelikult 
töötatud tunnid.”

Or. el

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKT 8 B

Artikli 22 lõike 1a punkt a a (uus) (direktiiv nr 2003/88/EÜ)

a a) erandeid artiklist 6 ei tohi teha 
rasedate töötajate puhul, nende puhul, kes 
on esimest aastat emad, või vanema puhul, 
kes kasvatab üksi ühte või mitut last;

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 1 PUNKT 9

Artikkel 24 a (direktiiv nr 2003/88/EÜ)

Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi artiklis 2 ettenähtud kuupäeva 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning majandus- ja 
sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta, eelkõige 
artikli 22 lõigete 1 ja 2 rakendamise kohta, 
vajadusel koos asjakohaste ettepanekutega, 
mille eesmärgiks on eelkõige juhul, kui ta 
peab seda vajalikuks, selle sätte 
järkjärguline kehtetuks tunnistamine.

Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi artiklis 2 ettenähtud kuupäeva 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile,
nõukogule ning majandus- ja 
sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta ning selle 
kohta, kuidas see on aidanud parandada 
töötajate tervist ja ohutust, ühitada töö- ja 
pereelu, suurendada tööaja haldamise 
paindlikkust ja vähendada piiranguid 
ettevõtetele. 
Kohaldamisaruandes peab olema ka ära 
näidatud, kas liikmesriigid võtsid kõik 
vajalikud meetmed selleks, et maksimaalne 
iganädalane tööaeg ei ületaks 48 tundi, 
kaasa arvatud ületunnid.

Or. fr

Justification

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