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ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä työajan järjestämistä 
koskevista seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY muuttamisesta

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2004)0607 – C6-0122/2004 – 2004/0209(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Työn ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen on olennainen tekijä 
niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka 
Euroopan unioni on asettanut Lissabonin 
strategiassa. Yhteensovittamisella luodaan 
tyydyttävämpi työilmapiiri ja 
mahdollistetaan parempi mukautuminen 
erityisesti perheellisten työntekijöiden 
tarpeisiin. Useilla direktiiviin 2003/88/EY 
tehdyillä, erityisesti 22 artiklaa koskevilla, 
muutoksilla annetaan mahdollisuus työn ja 
perhe-elämän paremmalle 
yhteensovittamiselle.

(5) Työn ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen on olennainen tekijä 
niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka 
Euroopan unioni on asettanut Lissabonin 
strategiassa. Yhteensovittamisella luodaan 
tyydyttävämpi työilmapiiri ja 
mahdollistetaan parempi mukautuminen 
erityisesti perheellisten työntekijöiden 
tarpeisiin. Useilla direktiiviin 2003/88/EY 
tehdyillä muutoksilla pyritään parantamaan 
mahdollisuutta työn ja perhe-elämän 
paremmalle yhteensovittamiselle.

Or. fr
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Perustelu

Direktiivin 22 artikla koskee opt out -periaatetta eli jäsenvaltion mahdollisuutta säätää yli 48 
tunnin työviikosta. Se on 6 artiklan mukaan enimmäistuntimäärä. On osoitettu selkeästi, että 
pitkät työviikot vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen ja estävät työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamisen. Ei ole asianmukaista, että 22 artiklaan viitataan 
säännöksenä, jolla edistetään työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Jäsenvaltioiden tehtävänä on tässä 
asiassa kannustaa työmarkkinaosapuolia 
tekemään asianmukaisella tasolla 
sopimuksia, joissa vahvistetaan säännöt työ-
ja perhe-elämän paremmalle 
yhteensovittamiselle.

(6) Jäsenvaltioiden tehtävänä on tässä 
asiassa varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolet tekevät
asianmukaisella tasolla sopimuksia, joissa 
vahvistetaan säännöt työ- ja perhe-elämän 
paremmalle yhteensovittamiselle.

Or. fr

Perustelu

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on välttämätön vaatimus, ja jäsenvaltioiden on 
valvottava sen asianmukaista täytäntöönpanoa. Valvontaa ei saa jättää ainoastaan 
työmarkkinaosapuolten vastuulle. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Työajan järjestämisessä on löydettävä 
uusi tasapaino työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelun sekä lisääntyneen 
joustavuustarpeen välillä varsinkin 
päivystysajan osalta ja erityisesti niiden 
päivystysajanjaksojen osalta, joina ei 
työskennellä.

(7) Työajan järjestämisessä on löydettävä 
uusi tasapaino työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelun, työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamisen ja työajan 
joustavan järjestämisen välillä. Työajan 
järjestämisessä mukaan lukien 
päivystysaika, on myös otettava huomioon, 
että pitkät työpäivät vaikeuttavat työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamista sekä 
naisten työelämään osallistumista että
miesten aktiivisempaa osallistumista perhe-
elämään.
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Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että saadaan aikaan tasapaino työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden, työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamisen ja työajan järjestämisen välille. Kyse on erottamattomasti 
toisiinsa liittyvistä seikoista. Artiklassa ei saisi viitata päivystysaikoihin, jolloin ei tehdä työtä. 
Eroa ei saisi tehdä, sillä se rikkoisi tuomioistuimen päätöksiä, joissa työaika määritellään 
työntekijän fyysiseksi läsnäoloksi työssä, jossa hän on työnantajan käytettävissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Työajan järjestämisessä on löydettävä 
uusi tasapaino työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelun sekä lisääntyneen 
joustavuustarpeen välillä varsinkin 
päivystysajan osalta ja erityisesti niiden 
päivystysajanjaksojen osalta, joina ei 
työskennellä.

(7) Työajan järjestämisessä on löydettävä 
uusi tasapaino työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelun sekä lisääntyneen 
joustavuustarpeen välillä varsinkin 
päivystysajan osalta ja erityisesti niiden 
päivystysajanjaksojen osalta, joina ei 
työskennellä sekä niiden vertailujaksojen 
osalta, joiden liiallinen pituus lisää työajan 
kohdalla työntekijöiden vastuuta. Työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamisen on oltava 
pääasiallinen tavoite, koska sillä voidaan 
rajoittaa naisten syrjäytymistä 
työmarkkinoilla.

Or. el

Perustelu

Direktiivissä viitataan vain erittäin rajallisesti työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen, 
vaikka yhteensovittamisen pitäisi olla sen tavoite. Näiden seikkojen yhdistäminen olisi 
otettava huomioon, sillä työpäivän pidentyminen vaikuttaa työntekijöiden terveyteen, ja 
haittaa henkilökohtaista sekä perhe-elämää, joten työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 
vaikeutuu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Direktiivin 22 artiklan 1 kohdan (9) Direktiivin 22 artiklan 1 kohdan 



PE 355.566v01-00 4/13 AM\559567FI.doc

FI

soveltamisesta saadut kokemukset 
osoittavat, että direktiivin 6 artiklan 
soveltamatta jättämistä koskeva 
henkilökohtainen lopullinen päätös voi 
aiheuttaa ongelmia työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden suojelun sekä 
työntekijän vapaan tahdon osalta.

soveltamisesta saadut kokemukset 
osoittavat, että direktiivin 6 artiklan 
soveltamatta jättämistä koskeva 
henkilökohtainen lopullinen päätös on 
johtanut väärinkäytöksiin työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden suojelun sekä 
työntekijän vapaan tahdon osalta. 22 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
poikkeusjärjestely on pantava täytäntöön 
huolellisesti, ja sen on oltava työntekijöiden 
edun mukainen;

Or. fr

Perustelu

22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu poikkeusjärjestely on johtanut usein väärinkäytöksiin 
työntekijöiden valinnanvapauden sekä heidän terveytensä suojelemisen alalla. Työnantajien 
olisi siksi pantava se täytäntöön huolellisesti, ja se ei saisi olla työntekijöiden edun vastainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 12
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

2 a artikla (direktiivi 2003/88/EY)

2. Lisätään 2 a artikla seuraavasti: 2. Lisätään 2 a artikla seuraavasti:

”2 a artikla ”2 a artikla
Päivystysaika Päivystysaika

Päivystysaikaa, jona ei työskennellä, ei 
katsota työajaksi, jollei kansallisessa 
lainsäädännössä tai kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti 
työehtosopimuksessa tai 
työmarkkinaosapuolten välisessä 
sopimuksessa toisin määrätä.

Päivystysaikaa, jona ei työskennellä, 
katsotaan työajaksi.

Ajanjakso, jonka aikana työntekijä 
tosiasiallisesti suorittaa toimintaansa tai 
tehtäviään päivystysaikana, katsotaan aina 
työajaksi.”

Ajanjakso, jonka aikana työntekijä 
tosiasiallisesti suorittaa toimintaansa tai 
tehtäviään päivystysaikana, katsotaan aina 
työajaksi. Päivystysaikaa, jolloin ei 
työskennellä, ei voida pitää aktiivisena 
työaikana, mutta päivystystä voidaan 
tarvita poikkeuksellisesti erityisten 
tarpeiden, kuten henkilöstön puutteen 
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vuoksi, ellei kansallisessa lainsäädännössä 
tai työehtosopimuksissa toisin määrätä. 
Poikkeuksena ovat erityiset menetelmät 
sellaisen päivystysajan laskemiseksi, jolloin 
ei työskennellä, jotta estetään, että 
jäsenvaltiot käyttävät tätä mahdollisuutta 
väärin, mutta päivystysaika, jolloin ei 
työskennellä, lasketaan edelleen 
pääsääntöisesti työajaksi. ”.

Or. el

Perustelu

On noudatettava Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Siinä määritellään 
selkeästi, että päivystysaika lasketaan työajaksi riippumatta siitä, työskennelläänkö silloin vai 
ei. Direktiivissä on säädettävä joistain poikkeuksista ainoastaan erityisolosuhteiden vuoksi, 
jotta niillä jäsenvaltioilla, joilla on erityisiä hankaluuksia esimerkiksi työntekijöiden puutteen 
vuoksi tietyillä aloilla, olisi mahdollisuudet vastata tarpeisiin.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 13
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

6 artiklan johdantokappale (direktiivi 2003/88/EY)

2 a. 6 artiklan johdantokappale korvataan 
seuraavalla tekstillä:
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi 
sekä työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseksi:

Or. fr

Perustelu

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tarve on otettava huomioon, kun määrätään 
viikoittaisesta enimmäistyöajasta ja työajan järjestämisestä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 14
1 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)

13 artikla (direktiivi 2003/88/EY)

2 b. 13 artikla korvataan seuraavalla 
tekstillä:
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
työnantaja, joka aikoo järjestää työn 
tiettyihin jaksoihin, ottaa huomioon yleisen 
periaatteen työajan sovittamisesta 
työntekijän mukaan, jotta erityisesti työn 
yksitoikkoisuutta ja pakkotahtisuutta 
vähennetään toiminnan luonteen sekä 
turvallisuus- ja terveysvaatimusten 
mukaan, erityisesti raskaana olevien, juuri 
synnyttäneiden, imettävien ja vammaisten 
työntekijöiden kohdalla työaikana 
järjestettävien taukojen osalta.

Or. fr

Perustelu

Työjaksojen järjestämisessä on erityisesti suojeltava raskaana olevia, juuri synnyttäneitä ja 
imettäviä työntekijöitä toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai 
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä  
annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY 4 ja 5 artikloiden mukaisesti. Yhdenvertaista 
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun direktiivin 2000/78/EY 
johdanto-osan 16 kappaleen mukaan "Toimenpiteet vammaisten tarpeiden huomioon 
ottamiseksi työpaikoilla ovat keskeisiä vammaisuuteen perustuvan syrjinnän torjumisessa.". 
Sen 5 ja 7 artiklassa säädetään erityistoimenpiteistä, joilla vammaisia suojellaan 
työelämässä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 2 C KOHTA (uusi)

13 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 2003/88/EY)

2 c. 13 artiklaan lisätään uusi kohta:
" 1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
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tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että työnantajia, jotka 
järjestävät työn tiettyihin jaksoihin, 
kannustetaan ottamaan huomioon tarpeen 
työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. 
Erityisesti niiden on varmistettava, että 
työntekijät voivat pyytää työajan ja 
työtahdin ja että työnantajat käsittelevät 
pyynnöt oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti.

Or. fr

Perustelu

Työtahdin järjestämisessä on otettava huomioon työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Se 
on välttämätön ehto Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 16
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

16 artiklan b alakohta (direktiivi 2003/88/EY)

3. Korvataan 16 artiklan b alakohta 
seuraavasti:

3. Korvataan 16 artiklan b alakohta 
seuraavasti:

”b) edellä 6 artiklan (viikoittainen 
enimmäistyöaika) soveltamiseksi 
vertailujakson, joka on enintään neljä 
kuukautta.

”b) edellä 6 artiklan (viikoittainen 
enimmäistyöaika) soveltamiseksi 
vertailujakson, joka on enintään neljä 
kuukautta. 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin objektiivisista 
tai teknisistä tai työn järjestelyyn liittyvistä 
syistä pidentää laeilla tai asetuksilla kyseistä 
vertailujaksoa 12 kuukauteen, jos 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
suojelua koskevien yleisten periaatteiden 
noudattamisesta ei muuta johdu, ja 
edellyttäen, että asianomaisia 
työmarkkinaosapuolia kuullaan ja että 
kaikkia työmarkkinaosapuolten välisen 
vuoropuhelun asianmukaisia muotoja 
pyritään kannustamaan, neuvottelu mukaan 
lukien, jos osapuolet näin haluavat.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin objektiivisista 
tai teknisistä tai työn järjestelyyn liittyvistä 
syistä pidentää laeilla tai asetuksilla kyseistä 
vertailujaksoa 12 kuukauteen, jos säädetään
työntekijöiden turvallisuutta ja terveyden 
suojelua koskevista tinkimättömistä 
tarkastuksista ja takeista, ja edellyttäen, että 
asianomaisia työmarkkinaosapuolia kuullaan 
ja että kaikkia työmarkkinaosapuolten 
välisen vuoropuhelun asianmukaisia 
muotoja pyritään kannustamaan, neuvottelu 
mukaan lukien, jos osapuolet näin haluavat. 
Lisäksi sosiaalisessa vuoropuhelussa olisi 
erityisesti vahvistettava naisten ja 
naisjärjestöjen aktiivista osallistumista ja 
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läsnäoloa.
Jos työsopimuksen kesto on alle yhden 
vuoden, vertailujakson pituus ei voi ylittää 
työsopimuksen kestoa.

Jos työsopimuksen kesto on alle yhden 
vuoden, vertailujakson pituus ei voi ylittää 
työsopimuksen kestoa.

Edellä olevan 7 artiklan mukaisesti 
myönnetyt palkallisen vuosiloman jaksot ja 
sairaslomajaksot eivät sisälly tähän tai ne 
eivät saa vaikuttaa keskiarvoa laskettaessa;”

Edellä olevan 7 artiklan mukaisesti 
myönnetyt palkallisen vuosiloman jaksot ja 
sairaslomajaksot eivät sisälly tähän tai ne 
eivät saa vaikuttaa keskiarvoa laskettaessa;”

Neljän kuukauden vertailujaksosta ei voida 
poiketa raskaana olevien työntekijöiden 
kohdalla, jos he ovat yksinhuoltajia tai 
huolehtivat monilapsisista perheistä.
Kaikkia edellä mainittuja takeita tukee 
käyttöönotettava toimiva ja tehokas 
järjestelmä, jolla valvotaan näiden takeiden 
noudattamista sekä menettelyt, joilla 
varmistetaan, että jäsenvaltiot noudattavat 
niitä asianmukaisesti.
Erityisesti naispuolisten työntekijöiden 
kohdalla on varmistettava, heidän 
velvollisuuksiensa ja työelämän 
ulkopuolisten raskaampien sitoumustensa 
vuoksi sekä sen tähden, että naisten 
työttömyysaste lisääntyy lähes kaikkialla 
jäsenvaltioissa, että takeita toteutetaan ja 
noudatetaan mahdollisimman tiukasti.

Or. el

Perustelu

Vertailujaksoa koskeva säännös viikoittaisesta enimmäistyöajasta tarjoaa jäsenvaltioille 
tietyn joustomahdollisuuden. Se voidaan hyväksyä ainoastaan silloin, kun siihen liittyy takeet 
työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Yhteisymmärrys työmarkkinaosapuolten kanssa 
sekä niiden työntekijöiden kannustaminen, jotka osallistuvat perinteisesti vain vähäisessä 
määrässä sosiaaliseen vuoropuheluun, on tärkeää. Vertailujakson pidentämiseen oikeuttavia 
takeita on tarkasteltava uudelleen niiden naistyöntekijöiden erityistarpeiden ja -ongelmien 
perusteella, jotka joutuvat direktiivissä säädetyn poikkeuksen nojalla mahdollisesti eniten 
syrjinnän kohteeksi. Lisäksi on korostettava tarvetta valvoa takeiden noudattamista, Ei ole 
mitään järkeä vain luetella takeet, ellei niitä samalla valvo tehokas kansallinen 
valvontaviranomainen. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 8 KOHDAN A ALAKOHTA

22 artiklan 1 kohta (direktiivi 2003/88/EY)

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Jäsenvaltiolla on mahdollisuus olla 
soveltamatta 6 artiklaa ottaen kuitenkin 
huomioon työntekijöiden turvallisuuden ja 
terveyden suojelua koskevat yleiset 
periaatteet. Tämän mahdollisuuden 
käyttämisestä on kuitenkin määrättävä 
nimenomaisesti työehtosopimuksessa tai 
työmarkkinaosapuolten välillä kansallisella 
tai alueellisella tasolla tehdyssä 
sopimuksessa tai kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti 
työehtosopimuksissa tai 
työmarkkinaosapuolten välisissä 
sopimuksissa, jotka on tehty 
asianmukaisella tasolla.

1. Jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimiin, 
joilla varmistetaan, että keskimääräinen 
työaika jokaisena seitsemän päivän 
jaksona, ylityö mukaan lukien, on enintään 
neljäkymmentäkahdeksan tuntia 
viimeistään 5 vuoden kuluttua tämän 
direktiivin 3 artiklassa mainitusta 
ajankohdasta.

Kyseisen mahdollisuuden käyttäminen voi 
perustua myös työnantajan ja työntekijän 
väliseen sopimukseen silloin, kun voimassa 
olevaa työehtosopimusta ei ole eikä 
yrityksessä tai laitoksessa ole henkilöstön 
edustusta, jolla on kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti 
oikeus tehdä työehtosopimus tai sopimus 
kyseisellä alalla.”

Or. fr

Perustelu

Opt out -säännös on poistettava tulevaisuudessa, sillä se on vastoin työntekijöiden terveyden 
ja turvallisuuden suojelemista sekä erityisesti naisten kohdalla työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista koskevaa tarvetta. Säännös olisi poistettava viiden vuoden kuluttua 
direktiivin 3 artiklassa tarkoitetusta määräajasta eli samaan aikaan, kun komissio antaa 
arviointikertomuksen (24 a artikla).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 18
1 ARTIKLAN 8 KOHTA

22 artikla (direktiivi 2003/88/EY)

8. Muutetaan 22 artikla seuraavasti: 8. Muutetaan 22 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Jäsenvaltiolla on mahdollisuus olla 
soveltamatta 6 artiklaa ottaen kuitenkin 
huomioon työntekijöiden turvallisuuden ja 
terveyden suojelua koskevat yleiset 
periaatteet. Tämän mahdollisuuden 
käyttämisestä on kuitenkin määrättävä 
nimenomaisesti työehtosopimuksessa tai
työmarkkinaosapuolten välillä kansallisella 
tai alueellisella tasolla tehdyssä 
sopimuksessa tai kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti 
työehtosopimuksissa tai 
työmarkkinaosapuolten välisissä 
sopimuksissa, jotka on tehty 
asianmukaisella tasolla.

1. Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin 
voimaantulosta lähtien noudatettava 6 
artiklan säännöstä, jonka mukaan 
viikoittainen enimmäistyöaika, ylityö 
mukaan lukien, on enintään 
neljäkymmentäkahdeksan tuntia. Tähän 
säännökseen ei myönnetä poikkeuksia.

Kyseisen mahdollisuuden käyttäminen voi 
perustua myös työnantajan ja työntekijän 
väliseen sopimukseen silloin, kun voimassa 
olevaa työehtosopimusta ei ole eikä 
yrityksessä tai laitoksessa ole henkilöstön 
edustusta, jolla on kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti 
oikeus tehdä työehtosopimus tai sopimus 
kyseisellä alalla.”
b) Lisätään 1 a kohta seuraavasti:
1 a. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
mahdollisuutta käyttävien jäsenvaltioiden 
on joka tapauksessa toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan, että:
a) työnantaja ei vaadi työntekijää 
työskentelemään yli 48 tuntia seitsemän 
päivän aikana, laskettuna 16 artiklan b 
alakohdassa tarkoitetun vertailujakson 
keskiarvona, ellei hän ole ensin saanut 
työntekijän kirjallista suostumusta 
tällaiseen työskentelyyn. Suostumus voi 
olla voimassa enintään yhden vuoden, ja se 
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voidaan uusia. Työsopimuksen tekemisen 
yhteydessä tai koeaikana annettu 
suostumus on mitätön;
b) työntekijälle ei aiheudu työnantajan 
taholta mitään haittaa sen vuoksi, että hän 
ei ole halukas suostumaan tällaiseen 
työskentelyyn;
c) työntekijän viikoittainen työaika ei voi 
ylittää 65 tuntia minään viikkona, ellei 
työehtosopimuksessa tai 
työmarkkinaosapuolten välisessä 
sopimuksessa toisin määrätä;
d) työantaja pitää ajan tasalla olevia 
tiedostoja kaikista tällaista työtä tekevistä 
työntekijöistä ja tosiasiallisesti suoritettujen 
tuntien määrästä; 
e) nämä tiedostot ovat toimivaltaisten 
viranomaisten käytettävissä ja he voivat 
työntekijöiden turvallisuuteen ja/tai 
terveyteen liittyvistä syistä kieltää tai 
rajoittaa mahdollisuuden ylittää 
viikoittainen enimmäistyöaika; 
f) työnantaja toimittaa toimivaltaisille 
viranomaisille näiden pyynnöstä tiedot 
tapauksista, joissa työntekijät ovat 
suostuneet työskentelemään yli 48 tuntia 
seitsemän päivän jakson aikana laskettuna 
16 artiklan b alakohdassa tarkoitetun 
vertailujakson keskiarvona, ja kyseisten 
työntekijöiden tosiasiallisesti suorittamista 
tunneista.”

Or. el

Perustelu

Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuksien, kuten turvallisten ja terveellisten työolojen 
ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen, vuoksi olisi ristiriitaista antaa mahdollisuus 
poiketa viikoittaisesta enimmäistyöajasta erityisesti työnantajan ja työntekijän välisellä 
sopimuksella, koska silloin olisi suurempi riski, että työntekijää käytetään hyväksi. Jos 
tällaisesta mahdollisuudesta päätetään, on mahdollista, että EU-oikeus kulkee kahdella 
nopeudella ja eurooppalainen sosiaalipolitiikka järjestetään vapaavalintaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 19
1 ARTIKLAN 8 KOHDAN B ALAKOHTA

22 artiklan 1 a kohdan a a alakohta (direktiivi 2003/88/EY)

a a) raskaana oleviin työntekijöihin, alle 
yksivuotiaan lapsen huoltajiin sekä yhden 
tai useamman lapsen yksinhuoltajiin ei 
sovelleta artiklassa 6 mainittua poikkeusta;

Or. fr

Perustelu

Artiklasta 6, jossa määrätään 48 tunnin viikoittaisesta enimmäistyöajasta, ei saa missään 
nimessä poiketa raskaana olevien naisten, alle yksivuotiaiden lasten äitien ja yhdestä tai 
useammasta lapsesta huolehtivien yksinhuoltajien kohdalla, sillä se vaikuttaisi kielteisesti 
terveyteen ja turvallisuuteen sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 20
1 ARTIKLAN 9 KOHTA

24 a artikla (direktiivi 2003/88/EY)

Komissio antaa viimeistään viiden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 3 artiklassa 
säädetystä päivämäärästä Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tämän direktiivin säännösten, erityisesti 22 
artiklan 1 ja 2 kohdan, täytäntöönpanosta ja 
liittää kertomukseen tarvittaessa 
asianmukaiset ehdotukset, joilla pyritään 
erityisesti kyseisen säännöksen asteittaiseen 
poistamiseen, jos komissio katsoo sen 
tarpeelliseksi.”

Komissio antaa viimeistään viiden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 3 artiklassa 
säädetystä päivämäärästä Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 
tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpanosta ja niiden vaikutuksesta 
työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, 
työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta, 
työajan joustavammasta järjestämisestä 
sekä yritysten velvoitteiden vähentämisestä. 
Täytäntöönpanoa koskevassa 
kertomuksessa on myös ilmoitettava, ovatko 
jäsenvaltiot ryhtyneet tarvittaviin toimiin, 
jotta viikoittainen enimmäistyöaika, ylityö 
mukaan lukien, on enintään 
neljäkymmentäkahdeksan tuntia.

Or. fr
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Perustelu

Tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessa pitäisi olla arvio eri 
säännösten vaikutuksesta komission asettamiin tavoitteisiin. Siinä pitäisi myös ilmoittaa, 
ovatko jäsenvaltiot poistaneet määräajassa 22 artiklan 1 kohdan mukaisen poikkeuksen 
kansallisesta lainsäädännöstään/käytännöistään.


	559567fi.doc

