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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 7
OVERWEGING 5

(5) De combinatie van beroeps- en 
gezinsleven is een essentiële voorwaarde om 
de doelstellingen die de Unie zich in de 
Lissabon-strategie heeft gesteld, te 
verwezenlijken. Zij draagt niet alleen bij tot 
een bevredigender arbeidsklimaat, maar 
maakt het ook mogelijk beter in te spelen op 
de behoeften van de werknemers, met name 
die met gezinsverantwoordelijkheid. Dankzij
een aantal wijzigingen in Richtlijn 
2003/88/EG, met name in artikel 22, is een 
betere combinatie van beroeps- en 
gezinsleven mogelijk.

(5) De combinatie van beroeps- en 
gezinsleven is een essentiële voorwaarde om 
de doelstellingen die de Unie zich in de 
Lissabon-strategie heeft gesteld, te 
verwezenlijken. Zij draagt niet alleen bij tot 
een bevredigender arbeidsklimaat, maar 
maakt het ook mogelijk beter in te spelen op 
de behoeften van de werknemers, met name 
die met gezinsverantwoordelijkheid. Een 
aantal wijzigingen in Richtlijn 2003/88/EG 
beogen een betere combinatie van beroeps-
en gezinsleven mogelijk te maken.

Or. fr



PE 355.566v01-00 2/14 AM\559567NL.doc

NL

Motivering

Artikel 22 van de richtlijn bevat het opt-outbeginsel, d.w.z. de mogelijkheid voor de lidstaten 
te voorzien in een wekelijkse arbeidstijd van meer dan 48 uur, hetgeen de maximale duur is 
overeenkomstig artikel 6. Het is evenwel overduidelijk aangetoond dat lange werktijden niet 
alleen een risico inhouden voor de gezondheid en de veiligheid van werknemers, maar ook 
een rem zetten op het combineren van beroeps- en gezinsleven. Een expliciete verwijzing naar 
artikel 22 als een bepaling die de combinatie van beroeps- en gezinsleven ten goede komt, is 
derhalve onjuist.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 8
OVERWEGING 6

(6) In dit verband is het aan de lidstaten om 
de sociale partners aan te moedigen op het 
geschikte niveau akkoorden te sluiten met 
regels voor een betere combinatie van 
beroeps- en gezinsleven.

(6) In dit verband is het aan de lidstaten om 
ervoor te zorgen dat de sociale partners op 
het geschikte niveau akkoorden sluiten met 
regels voor een betere combinatie van 
beroeps- en gezinsleven.

Or. fr

Motivering

Het combineren van beroeps- en gezinsleven is een essentieel vereiste, waarvan de goede 
toepassing moet worden gecontroleerd door de lidstaten. Deze controle kan niet alleen aan de 
sociale partners worden overgelaten.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 9
OVERWEGING 7

(7) Er moet een nieuw evenwicht worden 
gevonden tussen de bescherming van de 
veiligheid en gezondheid van de 
werknemers en de behoefte aan meer 
flexibiliteit in de organisatie van de 
arbeidstijd, met name wat 
aanwezigheidsdiensten en meer in het 
bijzonder de wacht- of slaapuren tijdens 
aanwezigheidsdiensten betreft.

(7) Er moet een nieuw evenwicht worden 
gevonden tussen de bescherming van de 
veiligheid en gezondheid van de 
werknemers, het combineren van beroeps-
en gezinsleven en een flexibele organisatie 
van de arbeidstijd. Wat de organisatie van 
de arbeidstijd betreft, inclusief de 
aanwezigheidsdiensten, dient rekening te 
worden gehouden met het feit dat lange 
werktijden een obstakel vormen voor zowel 
de combinatie van beroeps- en gezinsleven, 
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en dus voor de toegang van vrouwen tot 
werk, als de grotere participatie van 
mannen aan het gezinsleven.

Or. fr

Motivering

Er dient een evenwicht te worden gevonden tussen bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van werknemers, het combineren van beroeps- en gezinsleven en een flexibele 
organisatie van de arbeidstijd. Het betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden overwegingen. 
De aanwezigheidsdiensten moeten onvermeld blijven, want het betreft daarbij een 
onderscheid dat niet gemaakt mag worden, in die zin dat het indruist tegen uitspraken van het 
Hof van Justitie, waarin onder arbeidstijd wordt verstaan de tijd dat de werknemer fysiek op 
de arbeidsplaats aanwezig is en gesproken wordt over het feit dat de werknemer ter 
beschikking staat van de werkgever.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 10
OVERWEGING 7

(7) Er moet een nieuw evenwicht worden 
gevonden tussen de bescherming van de 
veiligheid en gezondheid van de 
werknemers en de behoefte aan meer 
flexibiliteit in de organisatie van de 
arbeidstijd, met name wat 
aanwezigheidsdiensten en meer in het 
bijzonder de wacht- of slaapuren tijdens 
aanwezigheidsdiensten betreft.

(7) Er moet een nieuw evenwicht worden 
gevonden tussen de bescherming van de 
veiligheid en gezondheid van de 
werknemers en de behoefte aan meer 
flexibiliteit in de organisatie van de 
arbeidstijd, met name wat 
aanwezigheidsdiensten en meer in het 
bijzonder de wacht- of slaapuren tijdens 
aanwezigheidsdiensten betreft, alsook de 
referentieperioden, die, waanneer ze 
bovenmatig worden verlengd, zullen 
resulteren in meer verplichtingen voor de 
werknemers op het gebied van de 
arbeidstijd. Het combineren van beroeps-
en gezinsleven dient het hoofddoel te zijn. 
Dit vergroot ook de kansen voor vrouwen 
op participatie in de arbeidsmarkt.

Or. el

Motivering

De richtlijn gaat maar mondjesmaat concreet in op het in evenwicht brengen van beroeps- en 
gezinsleven, hoewel verklaard wordt dat dit het doel is. Er moet met de combinatie van 
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beroeps- en gezinsleven rekening worden gehouden, aangezien langere werktijden van 
invloed zijn op de gezondheid van werknemers en nadelig uitwerken op hun gezins- en 
privéleven, en ook de combinatie beroeps-/gezinsleven onder druk zetten.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 11
OVERWEGING 9

(9) De ervaring met de toepassing van 
artikel 22, lid 1, wijst uit dat de louter 
individuele beslissing om artikel 6 van de 
richtlijn niet toe te passen, problemen kan 
opleveren ten aanzien van de bescherming 
van de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers en de keuzevrijheid van de 
werknemer. 

(9) De ervaring met de toepassing van 
artikel 22, lid 1, wijst uit dat de louter 
individuele beslissing om artikel 6 van de 
richtlijn niet toe te passen, geleid heeft tot 
misstanden ten aanzien van de bescherming 
van de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers en de keuzevrijheid van de 
werknemer. De opt-outmogelijkheid van 
artikel 22, lid 1, dient derhalve snel en in 
het belang van de werknemer te worden 
geconcretiseerd. 

Or. fr

Motivering

De in artikel 22, lid 1, voorziene opt-outmogelijkheid heeft vaak tot misstanden geleid, zowel 
ten aanzien van de keuzevrijheid van werknemers, als ten aanzien van de bescherming van 
hun gezondheid. Vandaar ook dat deze mogelijkheid snel door de werkgevers moet worden 
toegepast en niet mag ingaan tegen de belangen van de werknemers.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 12
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 2 bis (Richtlijn 2003/88/EG)

2. Het volgende artikel 2 bis wordt 
ingevoegd:

2. Het volgende artikel 2 bis wordt 
ingevoegd:

“Artikel 2 bis “Artikel 2 bis

Aanwezigheidsdienst Aanwezigheidsdienst
De wacht- en slaapuren tijdens de 
aanwezigheidsdienst worden niet als 
arbeidstijd beschouwd, tenzij de nationale 
wetgeving of, overeenkomstig de nationale 

De wacht- en slaapuren tijdens de 
aanwezigheidsdienst worden als arbeidstijd 
beschouwd.
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wetgeving en/of gebruiken, een collectieve 
overeenkomst of een bedrijfsakkoord tussen 
de sociale partners anders bepaalt.
De tijd gedurende welke de werknemer 
tijdens de aanwezigheidsdienst 
daadwerkelijk zijn werkzaamheden verricht 
of zijn functie uitoefent, wordt steeds als 
arbeidstijd aangemerkt.”

De tijd gedurende welke de werknemer 
tijdens de aanwezigheidsdienst 
daadwerkelijk zijn werkzaamheden verricht 
of zijn functie uitoefent, wordt steeds als 
arbeidstijd aangemerkt. Om te voorzien in 
buitengewone behoeften, zoals 
personeelstekort, en voor zover de nationale 
wetgeving of collectieve 
arbeidsovereenkomst het toestaat, kunnen 
de wacht- en slaapuren tijdens de 
aanwezigheidsdienst niet in aanmerking 
worden genomen zoals de arbeidsuren, 
maar per geval op passende wijze worden 
worden ingevuld. Om misbruik van deze 
mogelijkheid door de lidstaten te vermijden, 
moeten de bijzondere wijzen van het in 
aanmerking nemen van de wacht- en 
slaapuren tijdens de aanwezigheidsdienst 
een uitzondering zijn, terwijl de regel blijft 
dat de wacht- en slaaptijden tijdens de 
aanwezigheidsdienst in aanmerking wordt 
genomen als arbeidstijd.”

Or. el

Motivering

Inachtneming van de jurisprudentie van het Hof van Justitie is een 'must'. Daarin wordt 
bepaald dat aanwezigheidsdienst arbeidstijd is, los van de vraag of het wacht- en slaaptijden 
betreft of tijd dat daadwerkelijk is gewerkt. Om de lidstaten in de gelegenheid te stellen in te 
spelen op bijzondere omstandigheden, bijv. personeelstekort in bepaalde beroepssectoren, 
moet de richtlijn in uitzonderingen voorzien.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 13
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 6, inleidende formule (Richtlijn 2003/88/EG)

2 bis. In artikel 6 wordt de inleidende zin 
vervangen door:
"De lidstaten nemen de nodige 
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maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
rekening houdende met de doelstellingen 
van bescherming van de veiligheid en de 
gezondheid van werknemers en het 
combineren van beroeps- en gezinsleven:"

Or. fr

Motivering

Zowel bij de vaststelling van de wekelijkse arbeidstijd, als bij de arbeidsorganisatie moet 
altijd rekening worden gehouden met de doelstelling van het combineren van beroeps- en 
gezinsleven.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
ARTIKEL 1, PUNT 2 TER (nieuw)
Artikel 13 (Richtlijn 2003/88/EG)

2 ter. Artikel 13 wordt vervangen door:
"Artikel 13
De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat werkgevers die 
voornemens zijn de werkzaamheden 
volgens een bepaald rooster in te delen, 
vooral wat de pauzes tijdens de arbeidstijd 
betreft, rekening houden met het algemene 
beginsel van de aanpassing van de arbeid 
aan de mens, met name teneinde monotone 
en tempogebonden arbeid afhankelijk van 
het soort werk en de veiligheids- en 
gezondheidseisen, te verlichten, met name 
voor zwangere werkneemster, 
werkneemsters na de bevalling en 
werkneemsters tijdens de lactatie, en 
personen met een handicap."

Or. fr

Motivering

Zwangere werkneemsters, werkneemsters na de bevalling en werkneemsters tijdens de 
lactatie moeten bij de indeling in een rooster in het bijzonder worden beschermd, zoals staat 
in de artikelen 4 en 5 van richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van 
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maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het 
werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie. 
Overweging 16 van richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep bepaalt dat "maatregelen gericht op aanpassing van de 
werkplek aan de behoeften van personen met een handicap bij de bestrijding van 
discriminatie op grond van een handicap een belangrijke rol vervullen". De artikelen 5 en 7 
voorzien overigens in een speciale bescherming voor personen met een handicap op het werk.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 2 QUATER (nieuw)

Artikel 13, lid 1 bis (nieuw) (Richtlijn 2003/88/EG)

2 quarter. In artikel 13 wordt een nieuwe 
alinea 1 bis ingevoegd:
"1 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om werkgevers die de 
werkzaamheden volgens een bepaald 
rooster indelen, aan te sporen rekening te 
houden met de noodzaak van het 
combineren van beroeps- en gezinsleven. In 
het bijzonder bevatten deze de mogelijkheid 
voor werknemers aanpassingen aan hun 
arbeidstijden en rooster te vragen, en de 
verplichting voor werkgevers deze 
verzoeken op passende en billijke wijze te 
behandelen."

Or. fr

Motivering

Bij de organisatie van de arbeidstijden moet altijd rekening worden gehouden met de 
noodzaak van het combineren van beroeps- en gezinsleven, hetgeen ook essentieel is voor het 
verwezenlijken van de doelstellingen van de strategie van Lissabon.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 16
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 16, punt b) (Richtlijn 2003/88/EG)

In artikel 16 wordt punt b) vervangen door: In artikel 16 wordt punt b) vervangen door:
“b) voor de toepassing van artikel 6 “b) voor de toepassing van artikel 6 
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(maximale wekelijkse arbeidstijd) niet 
langer is dan vier maanden.

(maximale wekelijkse arbeidstijd) niet 
langer is dan vier maanden.

Om objectieve, technische of 
arbeidsorganisatorische redenen kunnen de 
lidstaten deze referentieperiode bij wet- of 
regelgeving echter vaststellen op twaalf 
maanden, op voorwaarde dat de algemene 
beginselen van de bescherming van de 
veiligheid en gezondheid van de 
werknemers in acht worden genomen, dat 
de betrokken sociale partners worden 
geraadpleegd en dat inspanningen worden 
geleverd om alle relevante vormen van 
sociale dialoog aan te moedigen, met 
inbegrip van overleg indien de partijen zulks 
wensen.

Om objectieve, technische of 
arbeidsorganisatorische redenen kunnen de 
lidstaten deze referentieperiode bij wet- of 
regelgeving echter vaststellen op twaalf 
maanden, mits er gezorgd wordt voor 
strenge controles en garanties ten aanzien 
van de bescherming van de gezondheid en 
de veiligheid van werknemers, dat de 
betrokken sociale partners worden 
geraadpleegd en dat inspanningen worden 
geleverd om alle relevante vormen van 
sociale dialoog aan te moedigen, met 
inbegrip van overleg indien de partijen zulks 
wensen. Om deze reden moet speciale 
aandacht worden besteed aan vergroting 
van de participatie en de actieve 
aanwezigheid van vrouwen en 
vrouwenorganisaties in de sociale dialoog.

Wanneer de duur van de 
arbeidsovereenkomst minder dan een jaar 
bedraagt, kan de referentieperiode niet meer 
dan de duur van de arbeidsovereenkomst 
bedragen.

Wanneer de duur van de 
arbeidsovereenkomst minder dan een jaar 
bedraagt, kan de referentieperiode niet meer 
dan de duur van de arbeidsovereenkomst 
bedragen.

De perioden van overeenkomstig artikel 7 
toegekende jaarlijkse vakantie en de 
perioden van ziekteverlof worden niet 
meegerekend of zijn neutraal voor de 
berekening van het gemiddelde;”

De perioden van overeenkomstig artikel 7 
toegekende jaarlijkse vakantie en de 
perioden van ziekteverlof worden niet 
meegerekend of zijn neutraal voor de 
berekening van het gemiddelde;”

De mogelijkheid om van de 
referentieperiode van vier maanden af te 
wijken, geldt niet voor zwangere 
werkneemsters of alleenstaande werkende 
moeders of werkende moeders van grote 
gezinnen.
De bovenvermelde garanties moeten 
worden aangevuld met een goed 
functionerend en efficiënt mechanisme 
voor toezicht op de naleving daarvan, 
alsook met procedures voor daadwerkelijke 
toepassing daarvan door de lidstaten.
Gezien de grote verplichtingen en 
verantwoordelijkheden waar werkende 
vrouwen, naast hun beroepsactiviteiten, 
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mee worden geconfronteerd en de hoge 
werkloosheidspercentages onder vrouwen 
in de meeste lidstaten, moeten de geboden 
garanties en de toepassing daarvan worden 
verbeterd.

Or. el

Motivering

De regeling betreffende de referentieperiode voor de wekelijkse arbeidstijd biedt de lidstaten 
de mogelijkheid van flexibiliteit. Dat is goed wanneer een en andere gekoppeld wordt aan 
duidelijke garanties betreffende de gezondheid en de veiligheid van werknemers. Overleg met 
de sociale partners en de bevordering van de participatie aan deze dialoog van groepen 
werknemers die traditioneel bij de sociale dialoog een kleine rol vervullen, is om deze reden 
belangrijk. De garanties waarmee de verlenging van de referentieperiode mogelijk wordt, 
moeten evenwel opnieuw onderzocht worden tegen de achtergrond van de specifieke 
behoeften en problemen van werkende vrouwen omdat deze groep eerder met misbruik van 
deze mogelijkheid te maken zal krijgen dan andere groepen werknemers. Ook moet nadruk 
worden gelegd op het belang van toezicht op de naleving van deze garanties. Alleen een 
opsomming van garanties zonder doeltreffende overheidsorganen voor toezicht op de 
naleving daarvan is zinloos.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
ARTIKEL 1, PUNT 8, LETTER A)

Artikel 22, lid 1 (Richtlijn 2003/88/EG)

"1. De lidstaten kunnen met inachtneming 
van de algemene beginselen inzake de 
bescherming van de veiligheid en 
gezondheid van de werknemers besluiten 
artikel 6 niet toe te passen. In deze 
mogelijkheid moet echter uitdrukkelijk 
voorzien zijn in de collectieve overeenkomst 
of het bedrijfsakkoord tussen de sociale 
partners op nationaal of regionaal niveau 
of, in overeenstemming met de nationale 
wetgeving en/of gebruiken, in collectieve 
overeenkomsten of bedrijfsakkoorden 
tussen de sociale partners op een adequaat 
niveau.

"1.De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
uiterlijk vijf jaar na de datum bedoeld in 
artikel 3 van de onderhavige richtlijn de 
gemiddelde arbeidsuur voor elke periode 
van zeven dagen de 48 uur niet 
overschrijdt, inclusief de overuren.

Wanneer er geen collectieve overeenkomst 
van kracht is en er in de betrokken 
onderneming of vestiging geen 
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personeelsvertegenwoordiging is die, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving en/of gebruiken, bevoegd is een 
collectieve overeenkomst of een 
bedrijfsakkoord tussen de sociale partners 
hierover te sluiten, kan van deze 
mogelijkheid ook gebruik worden gemaakt 
door middel van een overeenkomst tussen 
de werkgever en de werknemer.

Or. fr

Motivering

De opt-outclausule moet te zijner tijd worden geschrapt omdat hij niet alleen indruist tegen 
de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers, maar ook tegen de 
noodzaak van het combineren van beroeps- en gezinsleven, en dat met name in het geval van 
vrouwen. Voor deze schrapping kan gedacht worden aan een termijn van vijf jaar, te rekenen 
vanaf de in artikel 3 van de onderhavige richtlijn genoemde datum, zodat deze samenvalt met 
het beoordelingsverslag van de Commissie zoals bedoeld in artikel 24 bis.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 18
ARTIKEL 1, PUNT 8

Artikel 22 (Richtlijn 2003/88/EG)

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 wordt vervangen door: a) Lid 1 wordt vervangen door:

"1. De lidstaten kunnen met inachtneming 
van de algemene beginselen inzake de 
bescherming van de veiligheid en 
gezondheid van de werknemers besluiten 
artikel 6 niet toe te passen. In deze 
mogelijkheid moet echter uitdrukkelijk 
voorzien zijn in de collectieve overeenkomst 
of het bedrijfsakkoord tussen de sociale 
partners op nationaal of regionaal niveau 
of, in overeenstemming met de nationale 
wetgeving en/of gebruiken, in collectieve 
overeenkomsten of bedrijfsakkoorden 
tussen de sociale partners op een adequaat 
niveau.

"1. De lidstaten passen vanaf de datum van 
inwerkingtreding van de onderhavige 
richtlijn het bepaalde in artikel 6 toe, 
waarin staat dat de wekelijkse arbeidstijd de 
48 uur niet mag overschrijden, inclusief de 
overuren.
Afwijkingen van deze bepaling zijn niet 
toegestaan. 

Wanneer er geen collectieve overeenkomst 
van kracht is en er in de betrokken 
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onderneming of vestiging geen 
personeelsvertegenwoordiging is die, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving en/of gebruiken, bevoegd is een 
collectieve overeenkomst of een 
bedrijfsakkoord tussen de sociale partners 
hierover te sluiten, kan van deze 
mogelijkheid ook gebruik worden gemaakt 
door middel van een overeenkomst tussen 
de werkgever en de werknemer.
b) Het volgende lid 1 bis wordt ingevoegd:
“1 bis. De lidstaten die van de in lid 1 
bedoelde mogelijkheid gebruik maken, 
moeten in ieder geval de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat:
a) geen enkele werkgever verlangt dat een 
werknemer meer dan 48 uur werkt tijdens 
een periode van zeven dagen, berekend als 
gemiddelde van de in artikel 16, onder b), 
bedoelde referentieperiode, tenzij de 
werknemer schriftelijk met het verrichten 
van dergelijke arbeid heeft ingestemd. Deze 
instemming geldt ten hoogste één jaar en 
kan verlengd worden. Instemming die 
wordt gegeven bij de ondertekening van de 
individuele arbeidsovereenkomst of tijdens 
de proeftijd, is van nul en gener waarde;
b) geen enkele werknemer nadeel 
ondervindt van het feit dat hij niet bereid is 
dergelijke arbeid te verrichten;
c) geen enkele werknemer in een 
willekeurige week meer dan 65 uur werkt, 
tenzij de collectieve overeenkomst of het 
bedrijfsakkoord tussen de sociale partners 
anders bepalen;
d) de werkgever registers bijhoudt van alle 
werknemers die dergelijke arbeid 
verrichten, en van het aantal feitelijk 
gewerkte uren;
e) de registers ter beschikking worden 
gesteld van de bevoegde autoriteiten die, in 
verband met de veiligheid en/of de 
gezondheid van de werknemers, de 
mogelijkheid om de maximale wekelijkse 
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arbeidstijd te overschrijden, kunnen 
verbieden of beperken;
f) de werkgever de bevoegde autoriteiten, 
op hun verzoek, inlichtingen verstrekt over 
de gevallen waarin werknemers ermee 
hebben ingestemd om langer dan 48 uur te 
werken tijdens een periode van zeven 
dagen, berekend als gemiddelde van de in 
artikel 16, onder b), bedoelde 
referentieperiode, en over de door deze 
werknemers feitelijk gewerkte uren.”

Or. el

Motivering

Rekening houdend met de fundamentele rechten van Europese burgers, zoals veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden en evenwicht tussen beroeps- en gezinsleven, is het creëren 
van mogelijkheden om af te wijken van de maximale wekelijkse arbeidstijd, en wel middels 
een individuele overeenkomst tussen werkgever en werknemer, hetgeen de kans op misbruik 
ten nadele van de werknemer alleen maar vergroot, onzinnig. Een dergelijke mogelijkheid zou 
resulteren in een Europees recht met twee snelheden en een Europees sociaal beleid "à la 
carte".

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
ARTIKEL 1, PUNT 8, LETTER B)

Artikel 22, lid 1 bis, letter a bis (nieuw) (Richtlijn 2003/88/EG)

a bis) de mogelijkheid om artikel 6 niet toe 
te passen, geldt niet in het geval van 
zwangere werknemers, werknemers met 
een kind van maximaal een jaar en de 
alleenstaande ouder met één of meerdere 
kinderen ten laste;

Or. fr

Motivering

In het geval van zwangere werknemers, werknemers met een kind van maximaal een jaar en 
de alleenstaande ouder met één of meerdere kinderen ten laste mag in geen geval van het 
bepaalde in artikel 6 worden afgeweken omdat dat negatief uitwerkt op de gezondheid en de 
veiligheid van werknemers, en op het combineren van beroeps- en gezinsleven.
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
ARTIKEL 1, PUNT 9

Artikel 24 bis (Richtlijn 2003/88/EG)

Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 3 van deze 
richtlijn genoemde datum brengt de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn, en met 
name van artikel 22, leden 1 en 2, eventueel 
vergezeld van passende voorstellen voor de 
geleidelijke afschaffing van deze 
bepalingen indien zij zulks nodig acht.

Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 3 van deze 
richtlijn genoemde datum brengt de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn en haar 
bijdrage aan de verbetering van de 
gezondheid en de veiligheid van 
werknemers, het combineren van beroeps-
en gezinsleven, de verhoging van de 
flexibiliteit bij het beheer van de arbeidstijd 
en de vermindering van de problemen voor 
bedrijven. Het verslag over de 
tenuitvoerlegging moet ook aangeven of de 
lidstaten de nodige maatregelen hebben 
getroffen om ervoor te zorgen dat de 
maximale wekelijkse arbeidsduur de 48 uur 
niet overschrijdt, inclusief de overuren.

Or. fr

Motivering

Het verslag over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn moet ook een beoordeling bevatten 
van de bijdrage van de verschillende bepalingen aan de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Commissie. Ook moet het aangeven of de lidstaten de in artikel 22, lid 1, bedoelde 
afwijking binnen de gestelde termijn uit hun nationale wetgeving/praktijken hebben 
geschrapt.
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