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Marie Panayotopoulos-Cassiotou által javasolt módosítás

Módosítás: 7
5. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) A szakmai és magánélet összehangolása 
lényeges szerepet játszik az Unió által a 
lisszaboni stratégiában meghatározott 
célkitűzések elérésében. Nem csak 
kielégítőbb munkakörnyezet teremtésére 
alkalmas, hanem lehetővé teszi a 
munkavállalók, és különösen a családos 
munkavállalók szükségleteihez való jobb 
alkalmazkodást is. A 2003/88/EK irányelv 
és mindenekelőtt a 22. cikk módosításai
lehetővé teszik a szakmai és magánélet jobb 
összehangolását.

(5) A szakmai és magánélet összehangolása 
lényeges szerepet játszik az Unió által a 
lisszaboni stratégiában meghatározott 
célkitűzések elérésében. Nem csak 
kielégítőbb munkakörnyezet teremtésére 
alkalmas, hanem lehetővé teszi a 
munkavállalók, és különösen a családos 
munkavállalók szükségleteihez való jobb 
alkalmazkodást is. A 2003/88/EK irányelv 
módosításainak célja lehetővé tenni a 
szakmai és magánélet jobb összehangolását.

Fr. er.
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Indokolás

Az irányelv 22. cikke az „opting-out”-ra vonatkozik, azaz a tagállamok ama lehetőségére, 
hogy heti 48 óránál – a 6. cikkben meghatározott maximális időtartamnál – hosszabb 
munkaidőt határozzanak meg. Márpedig világosan kimutatták már, hogy a munkában töltött 
hosszú idő nem csak a munkavállalók egészsége és biztonsága szempontjából hordoz 
kockázatot, hanem akadálya a szakmai és a családi élet összehangolásának is. A 22. cikkre 
történő hivatkozás – mint amely megkönnyíti a családi és a szakmai élet összehangolását –
tehát téves.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou által javasolt módosítás

Módosítás: 8
6. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) Ebben az összefüggésben a 
tagállamoknak ösztönözniük kell a szociális 
partnereket a megfelelő szinten olyan 
megállapodások megkötésére, amelyek a 
szakmai és magánélet jobb összehangolása 
érdekében szabályokat állapítanak meg.

(6) Ebben az összefüggésben a 
tagállamoknak ügyelniük kell arra, hogy a 
szociális partnerek a megfelelő szinten olyan 
megállapodásokat kössenek, amelyek a 
szakmai és magánélet jobb összehangolása 
érdekében szabályokat állapítanak meg.

Fr. er.

Indokolás

A szakmai és a családi élet összehangolása olyan alapvető követelmény, amelynek a 
megfelelő teljesítését a tagállamoknak ellenőrizniük kellene, és amelyet nem bízhatnak rá 
csupán a szociális partnerek belátására.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou által javasolt módosítás

Módosítás: 9
7. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) Új egyensúlyt kell teremteni egyrészről a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme, másrészről pedig a 
munkaidő-szervezésben való nagyobb 
rugalmasságra törekvő igény között, 
mindenekelőtt a rendelkezésre állási időt és 
különösen a rendelkezésre állási idő nem 
aktívan töltött részét illetően.

(7) Új egyensúlyt kell teremteni egyrészről a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme, másrészről a 
szakmai és a családi élet összehangolása, 
illetve a munkaidő rugalmasabb 
megszervezése között. A munkaidő – ide 
értve a rendelkezésre állási időt is –
megszervezésekor figyelembe kell venni, 
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hogy a hosszú munkaidő nem csupán a 
szakmai és a családi élet 
összehangolásának, így tehát a nők 
foglalkoztatásának az akadálya, hanem 
annak is, hogy a férfiak nagyobb arányban 
kivegyék részüket a család életéből.

Fr. er.

Indokolás

Egyensúlyt kell találni egyrészről a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, 
másrészről a szakmai és a családi élet összehangolása, illetve a munkaidő rugalmasabb 
megszervezése között. Ezek a szempontok elválaszthatatlanul összekapcsolódnak egymással.
Nem kellene a nem aktívan töltött rendelkezésre állási időre hivatkozni, hiszen ennek a 
különbségtételnek nem is szabad fennállnia, lévén, hogy ellentmond az Európai Bíróság 
ítéleteinek, amelyek a munkaidőt a munkavállaló munkahelyi fizikai jelenlétéből és abból a 
tényből kiindulva határozzák meg, hogy a munkavállaló a munkaadó rendelkezésére áll.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou által javasolt módosítás

Módosítás: 10
7. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) Új egyensúlyt kell teremteni egyrészről a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme, másrészről pedig a 
munkaidő-szervezésben való nagyobb 
rugalmasságra törekvő igény között, 
mindenekelőtt a rendelkezésre állási időt és 
különösen a rendelkezésre állási idő nem 
aktívan töltött részét illetően.

(7) Új egyensúlyt kell teremteni egyrészről a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme, másrészről pedig a 
munkaidő-szervezésben való nagyobb 
rugalmasságra törekvő igény között, 
mindenekelőtt a rendelkezésre állási időt és 
különösen a rendelkezésre állási idő nem 
aktívan töltött részét, valamint a referencia-
időszakokat illetően, amelyeknek túlzottan 
hosszú időtartama miatt a munkavállalókra 
munkaidő szempontjából túlzott 
kötelezettségek hárulnának. Fő 
célkitűzésnek a szakmai és a magánélet 
összehangolásának kell lennie. Ez 
egyszersmind eszköze annak is, hogy oldjuk 
a nők munkaerőpiaci jelenlétének 
korlátozottságát.

Gör. er.
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Indokolás

Noha az irányelv célja – kimondott szándéka szerint – a szakmai és a családi élet 
összehangolása, valójában csak nagyon is korlátozott mértékben tesz említést az élet e két 
aspektusának egyensúlyáról. A két aspektus együttesét kell figyelembe venni, mivel a 
munkával töltött órák számának növekedése mind a munkavállalók egészsége, mind családi és 
magánélete számára káros, hiszen az utóbbi ellentmondásba kerül szakmai életükkel. 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou által javasolt módosítás

Módosítás: 11
9. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) A 22. cikk (1) bekezdésének alkalmazása 
során szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy 
az irányelv 6. cikke alkalmazásától való 
eltekintést magában foglaló pusztán 
személyes végső döntés problémákat 
okozhat mind a munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelme, 
mind pedig a munkavállaló választási 
szabadsága tekintetében.

(9) A 22. cikk (1) bekezdésének alkalmazása 
során szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy 
az irányelv 6. cikke alkalmazásától való 
eltekintést magában foglaló pusztán 
személyes végső döntés visszaélésekhez 
vezetett mind a munkavállalók egészségének 
és biztonságának védelme, mind pedig a 
munkavállaló választási szabadsága 
tekintetében. A 22. cikk (1) bekezdésében 
említett mentesítést ezért körültekintéssel és 
a munkavállalók érdekében kell 
alkalmazni.

Fr. er.

Indokolás

A 22. cikk (1) bekezdésében említett mentesítés gyakran vezetett visszaélésekhez mind a 
munkavállalók választási szabadsága, mind egészségének védelme tekintetében. Ezért a 
munkavállalóknak körültekintéssel kell alkalmazniuk, és ez nem lehet ellentétes a 
munkavállalók érdekeivel.

Katerina Batzeli által javasolt módosítás

Módosítás: 12
I. CIKK (2) BEKEZDÉS

2.b) cikk (2003/88/EK irányelv)

A következő 2.b) cikk került be: A következő 2.b) cikk került be:
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„2.b) cikk „2.b) cikk

Rendelkezésre állási idő Rendelkezésre állási idő
A nem aktívan töltött rendelkezésre állási 
idő nem tekintendő munkaidőnek, hacsak az 
ország törvényei vagy – a nemzeti 
jogszabályokkal és/vagy gyakorlattal 
összhangban – a szociális partnerek között 
kötött kollektív szerződés vagy 
megállapodás nem rendelkezik másképpen.

A nem aktívan töltött rendelkezésre állási 
idő munkaidőnek tekintendő.

Az az időtartam, amelyben a rendelkezésre 
állási idő alatt a munkavállaló ténylegesen 
ellátja feladatát vagy munkakörét, mindig 
munkaidőnek tekintendő.”

Az az időtartam, amelyben a rendelkezésre 
állási idő alatt a munkavállaló ténylegesen 
ellátja feladatát vagy munkakörét, mindig 
munkaidőnek tekintendő. A kivételes 
helyzetek – mint a személyzet hiánya –
kezelése céljából és abban a mértékben, 
amelyben az ország jogszabályai vagy 
kollektív szerződések erre felhatalmazást 
adnak, a rendelkezésre állási idő nem 
aktívan töltött szakaszait nem lehet aktív 
munkával töltött időként elszámolni, hanem 
adott esetben a kivételes szükségletek 
megfelelő kielégítésére kell felhasználni 
őket. Annak elkerülése végett, hogy a 
tagállamok visszaéljenek ezzel a 
lehetőséggel, a rendelkezésre állási idő nem 
aktívan töltött része tekintetében 
alkalmazott különös számítási módnak 
kivételnek kell lennie, s az alapszabály 
továbbra is az, hogy a rendelkezésre állási 
idő nem aktívan töltött részét munkaidőként 
kell számításba venni.”

Gör. er.

Indokolás

Tiszteletben kell tartani az Európai Közösségek joggyakorlatát, amely a rendelkezésre állási 
időt kifejezetten munkaidőként határozza meg, függetlenül annak aktív vagy nem aktív 
voltától. Ugyanakkor a – nevezetesen és főképpen bizonyos szakmai ágazatok 
munkaerőhiánya miatt – sajátos problémákba ütköző tagállamok megsegítése érdekében az 
irányelvnek, kizárólag azokban az esetekben, amikor ezt a sajátos körülmények indokolják, 
bizonyos kivételeket is engedélyeznie kell.
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Marie Panayotopoulos-Cassiotou által javasolt módosítás

Módosítás: 13
1. CIKK, 2.B) PONT (új)

6. cikk, bevezető rész (2003/88/EK irányelv)

2.b) A 6. cikkben a bevezető rész helyébe a 
következő szöveg kerül: 
„A tagállamok – a munkavállalók 
biztonságának és egészségvédelmének, 
valamint a szakmai élet és a családi élet 
összehangolásának követelményeiből 
kiindulva – meghozzák az összes szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy:”.

Fr. er.

Indokolás

A szakmai élet és a családi élet összehangolásának követelményét mindig figyelembe kell 
venni a heti munkaidő megállapításakor és a munkaidő szervezésében.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou által javasolt módosítás

Módosítás: 14
1. CIKK, 2.C) PONT (új)

13. cikk (2003/88/EK irányelv)

2.c) A 13. cikk helyébe a következő szöveg 
kerül:
„13. cikk
A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
munkát egy bizonyos ritmus szerint 
megszervezni kívánó munkáltató vegye 
figyelembe azt az általános elvet, hogy a 
munkát az azt végző emberhez kell 
igazítani, különösen a monoton munka és a 
tevékenység fajtájához alkalmazkodó 
munkaritmus enyhítése, valamint a 
biztonsági és egészségügyi, különösen a 
várandós, gyermekágyas vagy szoptató 
nőkkel kapcsolatos követelmények 
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kielégítése érdekében, különös tekintettel 
nevezetesen a munkaidő alatti 
munkaszünetekre.”.

Fr. er.

Indokolás

A munkaritmus megszervezésekor különös figyelem fordítandó a várandós, gyermekágyas 
vagy szoptató nőkre, ahogyan ezt a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv 4. és 5. cikke is előírja. A foglalkoztatás 
során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról intézkedő 
2000/78/EK irányelv 16. preambulumbekezdése kimondja, hogy „A fogyatékos személyek 
szükségleteinek kielégítését célzó rendelkezések fontos szerepet játszanak a fogyatékosság 
alapján történő hátrányos hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben”. Egyébként az 5. 
és 6. cikkek a fogyatékkal élő embereknek külön védelmet biztosítanak a munkában.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou által javasolt módosítás

Módosítás: 15
1. CIKK, 2.D) (új)

13. cikk, 1.b) bekezdés (új) (2003/88/EK irányelv)

2.d) A 13. cikkhez a következő bekezdés 
csatlakozik:
„1.b)  A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a munkaadók arra történő 
ösztönzésére, hogy a munka szervezésekor 
vegyék figyelembe a szakmai és a családi 
élet összehangolásának szükségességét. 
Különösen előirányozzák azt a lehetőséget 
a munkavállalók számára, hogy kérhessék 
munkaidejük és munkaritmusuk 
kiigazítását, illetve a munkaadók számára 
azt a kötelezettséget, hogy ezeket a 
kérelmeket igazságosan és méltányosan 
bírálják el”.

Fr. er.

Indokolás

A munkaritmust mindig a szakmai és a családi élet összehangolásának szükségességét 
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figyelembe véve kell megszervezni. Ez alapvető követelmény a lisszaboni stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából.

Katerina Batzeli által javasolt módosítás

Módosítás: 16
1. CIKK, 3. PONT

16. cikk, b) pont (2003/88/EK irányelv)

3. A 16. cikk b) pontja helyébe a következő 
szöveg kerül:

3. A 16. cikk b) pontja helyébe a következő 
szöveg kerül:

„b) a 6. cikk alkalmazásában (maximális heti 
munkaidő) a referencia-időszak nem 
haladhatja meg a négy hónapot.

"b) a 6. cikk alkalmazásában (maximális heti 
munkaidő) a referencia-időszak nem 
haladhatja meg a négy hónapot.

A tagállamoknak azonban lehetőségük van 
arra, hogy a munkavállalók biztonság- és 
egészségvédelmével kapcsolatos általános 
elvek betartása mellett, és az érintett 
szociális partnerekkel folytatott konzultáció, 
valamint a szociális párbeszéd valamennyi 
lehetséges formájának – ideértve az 
egyeztetést is, amennyiben a felek kívánják 
– ösztönzésére irányuló erőfeszítések 
sérelme nélkül, objektív vagy műszaki okok 
vagy a munka megszervezésével kapcsolatos 
okok miatt törvényhozás vagy 
rendeletalkotás útján ezt a referencia-
időszakot legfeljebb 12 hónapban rögzítsék.

A tagállamoknak azonban lehetőségük van 
arra, hogy a munkavállalók biztonságára és 
egészségvédelmére vonatkozó szigorú 
ellenőrzés és garanciák megléte esetén, az 
érintett szociális partnerekkel folytatott 
konzultáció, valamint a szociális párbeszéd 
valamennyi lehetséges formájának – ideértve 
az egyeztetést is, amennyiben a felek 
kívánják – ösztönzésére irányuló 
erőfeszítések sérelme nélkül, objektív vagy 
műszaki okok vagy a munka 
megszervezésével kapcsolatos okok miatt 
törvényhozás vagy rendeletalkotás útján ezt 
a referencia-időszakot legfeljebb 12 
hónapban rögzítsék. Ennek értelmében 
különösen szükség van a nők és a 
nőszervezetek részvételének és aktív 
jelenlétének erősítésére a szociális 
párbeszédben.

Amennyiben a munkaszerződés időtartama 
kevesebb, mint egy év, a referencia-időszak 
nem haladhatja meg a munkaszerződés 
időtartamát.

Amennyiben a munkaszerződés időtartama 
kevesebb, mint egy év, a referencia-időszak 
nem haladhatja meg a munkaszerződés 
időtartamát.

Az átlag kiszámításakor a 7. cikknek 
megfelelően nyújtott éves fizetett szabadság 
időtartamát és a betegszabadság időtartamát 
nem kell figyelembe venni;”

Az átlag kiszámításakor a 7. cikknek 
megfelelően nyújtott éves fizetett szabadság 
időtartamát és a betegszabadság időtartamát 
nem kell figyelembe venni;”

A négy hónapos referencia-időszak alól 



AM\559567HU.doc 9/14 PE 355.566v01-00

Külső fordítás

HU

történő mentesülés lehetősége a várandós –  
akár egyszülős, akár sokgyermekes 
családban élő – nők esetében nem áll fenn. 
Az említett garanciákat a garanciák 
tiszteletben tartásának ellenőrzésére 
szolgáló hatékony mechanizmus 
felállításával és megfelelő működtetésével, 
valamint olyan eljárásokkal kell 
kiegészíteni, amelyek garantálják, hogy a 
tagállamok ténylegesen be is tartják őket. 
Külön a munkavállaló nők tekintetében, 
figyelemmel a szakmai elfoglaltságukon 
túlmenően rájuk nehezedő súlyosabb 
feladatokra és kötelezettségekre, valamint a 
női munkanélküliség arányának legtöbb 
tagállamban megfigyelhető növekedésére, 
biztosítani szükséges az elfogadott 
garanciák lehető legszigorúbb alkalmazását 
és tiszteletben tartását.

Gör. er.

Indokolás

A maximális heti munkaidő tekintetében alapul vett referencia-időszakra vonatkozó 
rendelkezés bizonyos fokú rugalmasságot tesz lehetővé a tagállamoknak, amely azonban csak 
akkor elfogadható, ha a munkavállalók egészségvédelmére és biztonságára vonatkozó szigorú 
garanciák társulnak hozzá. Ezért fontos a szociális partnerekkel történő egyeztetés és a 
szociális párbeszédben hagyományosan csekély szerepet játszó munkavállalói csoportok 
részvételének ösztönzése. A referencia-időszak meghosszabbításának engedélyezését kísérő 
kötelező garanciákat azon munkavállaló nők szükségleteinek és sajátos nehézségeinek a 
függvényében kell felülvizsgálni, akik a leginkább ki vannak téve az irányelv által előirányzott 
mentesülési lehetőséggel történő visszaélés kockázatának. Egyébként pedig hangsúlyozni 
szükséges, hogy igen fontos a garanciák tiszteletben tartásának ellenőrzése, mert semmit sem 
ér, ha csupán listájukat állítjuk össze, de párhuzamosan nem működnek hatékony nemzeti 
ellenőrző szervek. 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou által javasolt módosítás

Módosítás: 17
1. CIKK, 8.A) PONT

22. cikk, 1. bekezdés (2003/88/EK irányelv)

1. A tagállamok a munkavállalók 1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
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biztonság- és egészségvédelmével 
kapcsolatos általános elvek betartása 
mellett a 6. cikk alkalmazásától 
eltekinthetnek. E lehetőség igénybevételéről 
azonban a kollektív szerződésnek vagy a 
szociális partnerek között nemzeti vagy 
regionális szinten megkötött 
megállapodásnak kifejezetten rendelkeznie 
kell, vagy arról a nemzeti jogszabályokkal 
és/vagy gyakorlattal összhangban kollektív 
szerződések vagy a szociális partnerek 
között megfelelő szinten megkötött 
megállapodások útján kell rendelkezni.

intézkedéseket annak érdekében, hogy 
legkésőbb öt évvel a jelen irányelv 3. 
cikkében előirányzott időpont után az 
átlagos munkaidő az egyes hétnapos 
időszakok tekintetében a túlórákkal együtt 
se haladja meg a 48 órát.

E lehetőség a munkáltató és a 
munkavállaló közötti megállapodással 
akkor is igénybe vehető, ha nincs hatályban 
kollektív szerződés, és az érintett 
vállalkozásban vagy üzemben nincs olyan 
munkavállalói képviselet, amely a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat értelmében 
jogosult lenne ezen a területen kollektív 
szerződést vagy szociális partnerek közötti 
megállapodást kötni.

Fr. er.

Indokolás

Az „opting-out”-ra vonatkozó rendelkezést idővel el kell törölni, amennyiben nem csak a 
munkavállalók egészségvédelmével és biztonságával ellentétes hatású, hanem ellentmond –
különösen a nők esetében – a szakmai élet és a családi élet összehangolása követelményének 
is. A törlésre a jelen irányelv 3. cikkében meghatározott időponttól számított ötéves időtartam 
leteltéig kell sort keríteni, oly módon, hogy a törlésre a Bizottság értékelő jelentésével 
egyidejűleg kerüljön sor (24.b) cikk).

Katerina Batzeli által javasolt módosítás

Módosítás: 18
1. CIKK, 8. PONT

22. cikk (2003/88/EK irányelv)

8. A 22. cikk a következőképpen módosul: 8. A 22. cikk a következőképpen módosul:
a) Az 1. bekezdés helyébe a következő a) Az 1. bekezdés helyébe a következő 
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szöveg kerül: szöveg kerül:

„A tagállamok a munkavállalók biztonság-
és egészségvédelmével kapcsolatos 
általános elvek betartása mellett a 6. cikk 
alkalmazásától eltekinthetnek. E lehetőség 
igénybevételéről azonban a kollektív 
szerződésnek vagy a szociális partnerek 
között nemzeti vagy regionális szinten 
megkötött megállapodásnak kifejezetten 
rendelkeznie kell, vagy arról a nemzeti 
jogszabályokkal és/vagy gyakorlattal 
összhangban kollektív szerződések vagy a 
szociális partnerek között megfelelő szinten 
megkötött megállapodások útján kell 
rendelkezni

„1. A tagállamok jelen irányelv hatályba 
lépésétől kezdve kötelesek betartani a 6. 
cikk rendelkezéseit, amelyek alapján a heti 
munkaidő a túlórákkal együtt sem 
haladhatja meg a 48 órát. Ezen rendelkezés 
alól mentesülésre nincs lehetőség.

E lehetőség a munkáltató és a 
munkavállaló közötti megállapodással 
akkor is igénybe vehető, ha nincs hatályban 
kollektív szerződés, és az érintett 
vállalkozásban vagy üzemben nincs olyan 
munkavállalói képviselet, amely a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat értelmében 
jogosult lenne ezen a területen kollektív 
szerződést vagy szociális partnerek közötti 
megállapodást kötni.
b) A cikk a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
(1a) Az (1) bekezdésben foglalt lehetőséggel 
élő tagállamoknak azonban meg kell 
hozniuk a szükséges intézkedéseket a 
következők biztosítása érdekében:
a) a munkáltató nem írhatja elő a 
munkavállaló számára, hogy egy hétnapos 
időszak alatt 48 óránál többet dolgozzon, 
amelyet átlagként számítanak ki a 16. cikk 
b) pontjában említett referencia-időszakra 
tekintettel, kivéve ha a munkavállaló 
írásban beleegyezett az ilyen 
munkavégzésbe. Egy ilyen hozzájárulás 
legfeljebb egy évig érvényes és megújítható. 
Az egyéni munkaszerződés aláírásakor vagy 
a próbaidő alatt adott hozzájárulás semmis;
b) a munkavállalót nem érheti semmilyen 
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hátrány azért, mert nem egyezik bele az 
ilyen munkavégzésbe; 
c) a munkavállaló egyik héten sem 
dolgozhat 65 óránál többet, kivéve, ha 
kollektív szerződés vagy a szociális 
partnerek közötti megállapodás másként 
rendelkezik;
d) a munkáltató naprakész 
nyilvántartásokat vezet az ilyen munkát 
végző valamennyi munkavállalóról és a 
ténylegesen ledolgozott órák számáról;
e) a nyilvántartásokat az illetékes 
hatóságok rendelkezésére bocsátják, 
amelyek a munkavállalók biztonságával 
és/vagy egészségével kapcsolatos okok miatt 
megtilthatják vagy korlátozhatják a 
maximális heti munkaidő túllépését; 
f) a munkáltató kérésre tájékoztatja az 
illetékes hatóságokat azokról az esetekről, 
amikor a munkavállalók beleegyeztek abba, 
hogy hétnapos időtartam alatt 48 órát 
meghaladó munkát végezzenek, amelyet 
átlagként számítanak ki a 16. cikk b) 
pontjában említett referencia-időszakra 
nézve, valamint tájékoztatják őket az e 
munkavállalók által ténylegesen ledolgozott 
órákról.”

Gör. er.

Indokolás

Tekintettel az uniós polgárok alapvető jogaira – mint a biztonságos és egészséges 
munkakörülmények, a szakmai és a családi élet egyensúlya – elképzelhetetlen mentesség 
megadása a maximális heti munkaidő hossza alól, különösen a munkaadó és a munkavállaló 
közötti egyéni megállapodás keretében, hiszen ez csak növelné a munkavállaló kárára történő 
visszaélések lehetőségét. Ennek a lehetőségnek a megadása megnyitná az utat a kétsebességű 
uniós jogalkotás és az „à la carte” rendszerű uniós szociálpolitika felé.  
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Marie Panayotopoulos-Cassiotou által javasolt módosítás

Módosítás: 19
1. CIKK, 8.B) PONT

22. cikk, 1.b bekezdés, a.b) pont (új) (2003/88/EK irányelv)

a.b) a 6. cikk alóli mentesülés lehetősége 
nem áll fenn a várandós nők, az anyaságuk 
első évében levő nők, illetve az egy vagy 
több gyermeket egyedül nevelő szülők 
vonatkozásában;

Fr. er.

Indokolás

A maximális heti munkaidőt 48 órában megállapító 6. cikk alól semmilyen módon nem 
lehetséges mentesülés a várandós nők, az anyaságuk első évében levő nők és az egy vagy több 
gyermeket egyedül nevelő szülők esetében, mert ez nem csak ezen munkavállalók 
egészségvédelme és biztonsága, hanem a szakmai élet és a családi élet összehangolása 
szempontjából is károsan hatna.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou által javasolt módosítás

Módosítás: 20
1. CIKK, 9. PONT

24.b) cikk (2003/88/EK irányelv)

Ezen irányelv 3. cikkében említett időpontot 
követő legkésőbb öt éven belül a Bizottság 
jelentést készít az Európai Parlament, a 
Tanács, valamint a Gazdasági és Szociális 
Bizottság számára ezen irányelv 
rendelkezéseinek, és különösen a 22. cikk 
(1) és (2) bekezdésének végrehajtásáról, 
adott esetben kiegészítve azt mindenekelőtt 
e rendelkezés fokozatos eltörlésére 
vonatkozó megfelelő javaslatokkal, 
amennyiben a Bizottság azt szükségesnek 
tartja.

Ezen irányelv 3. cikkében említett időpontot 
követő legkésőbb öt éven belül a Bizottság 
jelentést készít az Európai Parlament, a 
Tanács, valamint a Gazdasági és Szociális 
Bizottság számára ezen irányelv 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, és 
hozzájárulásukról a munkavállalók 
egészségvédelmének és biztonságának 
javításához, a szakmai élet és a családi élet 
összehangolásához, a rugalmasság 
növeléséhez a munkaidő-szervezésben és a 
vállalatokat sújtó kényszerek 
csökkentéséhez. 
A végrehajtásról szóló jelentésben annak is 
szerepelnie kell, hogy a tagállamok 
meghozták-e a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a maximális heti 
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munkaidő a túlórákkal együtt se haladja 
meg a 48 órát.

Fr. er.

Indokolás

A jelen irányelv végrehajtására vonatkozó jelentésben szerepelnie kell az arról szóló 
értékelésnek is, hogy a különböző rendelkezések mennyiben járultak hozzá a Bizottság által 
kitűzött célok megvalósításához. Emellett azt is tartalmaznia kell, hogy a tagállamok az 
előirányzott határidőn belül ténylegesen kiküszöbölték-e nemzeti jogszabályaikból vagy 
gyakorlatukból a 22. cikk 1. bekezdésében előírt mentesülési lehetőséget.
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