
AM\559567SL.doc PE 355.566v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

8. 3. 2005 PE 355.566v01-00

PREDLOGI SPREMEMB 7-20

Osnutek mnenja (PE 355.375v01-00)
Věra Flasarová
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta, ki spreminja Direktivo 2003/88/ES o 
določenih vidikih organizacije delovnega časa

Predlog direktive (KOM(2004)0607 – C6-0122/2004 – 2004/0209(COD))
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 5

(5) (5) Uskladitev med poklicnim in 
družinskim življenjem je bistven element za 
dosego ciljev, ki si jih je Unija zadala v 
Lizbonski strategiji. Direktiva po svoji 
naravi ne ustvarja samo nove delovne klime, 
ampak tudi omogoča boljše prilagajanje 
potrebam delavcev, predvsem tistim, ki 
imajo družinske obveznosti. Več sprememb, 
ki jih uvaja Direktiva 2003/88/ES, zlasti kar 
zadeva člen 22, omogoča boljšo usklajenost 
med delom in družinskim življenjem.

(5) Uskladitev med poklicnim in družinskim 
življenjem je bistven element za dosego 
ciljev, ki si jih je Unija zadala v Lizbonski 
strategiji. Direktiva po svoji naravi ne 
ustvarja samo nove delovne klime, ampak 
tudi omogoča boljše prilagajanje potrebam 
delavcev, predvsem tistim, ki imajo 
družinske obveznosti. Več sprememb, ki jih 
uvaja Direktiva 2003/88/ES, skušajo 
omogočiti boljšo usklajenost med delom in 
družinskim življenjem.

Or. fr

Obrazložitev

Člen 22 te direktive zadeva načelo opting-out, kar pomeni možnost držav članic, da določijo 
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trajanje delovnega tedna, ki presega 48 ur, kar je največje število ur, ki ga predvideva člen 6. 
Toda jasno je dokazano, da so dolge delovne ure ne samo nevarne za zdravje in varnost 
delavcev, ampak tudi zavirajo uskladitev med poklicnim in družinskim življenjem. Posebno 
sklicevanje na člen 22 kot na določbo, ki spodbuja uskladitev med družinskim in poklicnim 
življenjem, je torej zmotno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 6

(6) V tem smislu morajo države članice 
spodbujati socialne partnerje, da na ustrezni 
ravni sklenejo sporazume, ki določajo 
pravila za boljšo usklajenost med poklicnim 
in družinskim življenjem.

(6) V tem smislu morajo države članice 
skrbeti za to, da socialni partnerji na ustrezni 
ravni sklenejo sporazume, ki določajo 
pravila za boljšo usklajenost med poklicnim 
in družinskim življenjem.

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev med poklicnim in družinskim življenjem je bistvena zahteva, pravilno uporabo 
katere bi morale nadzorovati države članice, ne pa da je prepuščena zgolj presoji socialnih 
partnerjev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 7

(7) Treba je najti novo ravnotežje med 
varovanjem zdravja in varnosti delavcev ter 
med potrebo, da se organizaciji delovnega 
časa da več prožnosti, zlasti kar zadeva čas 
dežurstva in še posebej neaktivni del med 
časom dežurstva.

(7) Treba je najti novo ravnotežje med 
varovanjem zdravja in varnosti delavcev, 
uskladitvijo med poklicnim in družinskim 
življenjem ter med prožno organizacijo 
delovnega časa. Pri organizaciji delovnega 
časa, vključno s časom dežurstva, je treba 
upoštevati dejstvo, da dolgi delovni čas 
ovira ne samo uskladitev med poklicnim in 
družinskim življenjem in torej dostop žensk 
do zaposlitve, ampak tudi večje sodelovanje 
moških v družinskem življenju.

Or. fr
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Obrazložitev

Treba je najti ravnotežje med varovanjem zdravja in varnosti delavcev, uskladitvijo med 
poklicnim in zasebnim življenjem ter med prožnostjo organizacije delovnega časa. Gre za 
obravnavane zadeve, ki so neločljivo povezane med seboj.
Ne bi se smelo sklicevati na neaktivni del med časom dežurstva, ker gre pri tem za 
razlikovanje, ki ni primerno, ker krši sodbe SES, ki opredeljujejo delovni čas glede na fizično 
prisotnost delavca na delovnem mestu in dejstvo, da je delodajalcu na razpolago.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 10
UVODNA IZJAVA 7

(7) Treba je najti novo ravnotežje med 
varovanjem zdravja in varnosti delavcev ter 
med potrebo, da se organizaciji delovnega 
časa da več prožnosti, zlasti kar zadeva čas 
dežurstva in še posebej neaktivni del med 
časom dežurstva.

(7) Treba je najti novo ravnotežje med 
varovanjem zdravja in varnosti delavcev ter 
med potrebo, da se organizaciji delovnega 
časa da več prožnosti, zlasti kar zadeva čas 
dežurstva in še posebej neaktivni del med 
časom dežurstva kot tudi referenčna 
obdobja, katerih predolgo trajanje bi 
delavcem naložilo večje obveznosti, kar 
zadeva delovni čas. Uskladitev med 
poklicnim in zasebnim življenjem mora biti 
bistven cilj. Sicer pa je sredstvo za omejitev 
izključenosti žensk iz trga dela. 

Or. el

Obrazložitev

Čeprav direktiva razglaša, da je njen cilj uskladitev poklicnega in družinskega življenja, 
vsebuje zgolj zelo omejeno število sklicevanj na ravnotežje med tema dvema vidikoma 
življenja. Združitev teh dveh vidikov je treba upoštevati, ker povečanje števila delovnih ur 
škodi hkrati zdravju delavcev in njihovemu družinskemu in osebnemu življenju, ki postane 
precej nezdružljivo z njihovim poklicnim življenjem. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 11
UVODNA IZJAVA 9

(9) Izkušnja, pridobljena pri uporabi člena 
22(1), kaže, da končna odločitev, ki je zgolj 
individualna, o odstopanju od člena 6 

(9) Izkušnja, pridobljena pri uporabi člena 
22(1), kaže, da je končna odločitev, ki je 
zgolj individualna, o odstopanju od člena 6 
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Direktive, lahko povzroči težave v zvezi z 
varovanjem zdravja in varnosti delavcev ter 
svobodno odločitvijo delavca.

Direktive, vodila k zlorabam v zvezi z 
varovanjem zdravja in varnosti delavcev ter 
svobodno odločitvijo delavca. Izjema iz 
člena 22(1) mora zato biti izvajana 
previdno in mora služiti interesu delavcev.

Or. fr

Obrazložitev

Izjema iz člena 22(1) je pogosto pripeljala do zlorab, tako na ravni svobodne odločitve 
delavcev kot na ravni varovanja njihovega zdravja. Zato bi jo morali delodajalci izvajati 
previdno in ne bi smela biti v nasprotju z interesi delavcev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Katerina Batzeli

Predlog spremembe 12
ČLEN I, ODSTAVEK 2

Člen 2 bis (Direktiva 2003/88/ES)

Doda se naslednji člen 2a: Doda se naslednji člen 2a:

„Člen 2bis „Člen 2bis

Čas dežurstva Čas dežurstva
Neaktivni del časa dežurstva se ne šteje za 
delovni čas, razen če to ni drugače 
določeno z nacionalnim zakonom in/ali v 
skladu z nacionalno zakonodajo in prakso, 
kolektivno pogodbo ali sporazumom med 
socialnimi partnerji.

Neaktivni del časa dežurstva se šteje za 
delovni čas.

Obdobje, med katerim delavec dejansko 
opravlja svoje naloge ali dolžnosti med 
časom dežurstva, se vedno šteje za delovni 
čas.“

Obdobje, med katerim delavec dejansko 
opravlja svoje naloge ali dolžnosti med 
časom dežurstva, se vedno šteje za delovni 
čas. Da bi bili pripravljeni na izjemne 
potrebe, npr. na pomanjkanje osebja, in če 
nacionalno pravo ali kolektivna pogodba to
dovolita, se neaktivnega dela časa dežurstva 
lahko ne bi štelo za aktivni delovni čas, 
temveč bi bil glede na okoliščine ustrezno 
uporabljen kot odgovor na izjemne potrebe. 
Da bi se izognili temu, da bi države članice 
zlorabile to možnost, bodo morali biti 
posebni načini štetja neaktivnega dela časa 
dežurstva izjema, pri čemer bo ostalo 
pravilo štetja neaktivnega dela časa 
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dežurstva kot delovnega časa.“

Or. el

Obrazložitev

Treba je upoštevati sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti, ki čas dežurstva izrecno 
opredeljuje kot delovni čas, pa naj bo čas dežurstva neaktivni ali aktivni del. Vendarle pa, da 
bi države članice lahko kljubovale posebnim težavam, s katerimi se soočajo, zlasti in 
predvsem zaradi pomanjkanja osebja v nekaterih poklicnih sektorjih, mora ta direktiva prav 
tako predvideti določeno število izjem, izključno v primerih, ko so nastopile posebne 
okoliščine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 13
ČLEN 1, TOČKA 2A (novo)

Člen 6, uvodni del (Direktiva 2003/88/ES)

2a. V členu 6 se uvodni del zamenja z 
naslednjim besedilom: 
„Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi v skladu s potrebama po 
varovanju zdravja in varnosti delavcev ter 
po uskladitvi med poklicnim in družinskim 
življenjem:“.

Or. fr

Obrazložitev

Potrebo po uskladitvi med poklicnim in družinskim življenjem se mora pri določanju števila 
ur delovnega tedna kot tudi pri organizaciji delovnega časa vedno upoštevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 14
ČLEN 1, TOČKA 2C (novo)

Člen 13 (Direktiva 2003/88/ES)

2c. Člen 13 se zamenja z naslednjim 
besedilom:
„Člen 13
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Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi 
zagotovijo, da delodajalec, ki namerava 
organizirati delo po določenem vzorcu, 
glede na vrsto dejavnosti ter varnostne in 
zdravstvene zahteve, zlasti glede odmorov 
med delovnim časom, upošteva splošno 
načelo prilagajanja dela delavcu z 
namenom, da se olajša monotono delo in 
delo z določenim ponavljanjem, predvsem 
za noseče delavke, delavke, ki so pred 
kratkim rodile ali dojijo.“

Or. fr

Obrazložitev

Posebno zaščito se mora pri organizaciji dela po določenem vzorcu nameniti nosečim 
delavkam, delavkam, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, kot to določata člena 4 in 5 
Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in 
zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo. Uvodna izjava 
16 Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu 
določa, da ima „zagotovitev ukrepov, namenjenih upoštevanju potreb hendikepiranih oseb na 
delovnih mestih, pomembno vlogo v boju proti diskriminaciji zaradi hendikepiranosti.“ Sicer 
pa člena 5 in 7 določata posebno zaščito hendikepiranih oseb na delovnih mestih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 15
ČLEN 1, TOČKA 2D (novo)

Člen 13, odstavek 1a (novo) (Direktiva 2003/88/ES)

2d. Členu 13 se doda naslednji odstavek:
„1a. Države članice sprejmejo ukrepe, ki so 
potrebni za spodbuditev delodajalcev, da pri 
organizaciji dela po določenem vzorcu 
upoštevajo nujnost uskladitve poklicnega in 
družinskega življenja. Še posebej pa 
predvidijo možnost za delavce, da zahtevajo 
organizacijo njihovega urnika in dela po 
določenem vzorcu, ter obveznost 
delodajalcev, da obravnavajo te zahteve 
pravično in nepristransko.“

Or. fr
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Obrazložitev

Pri organizaciji dela po določenem vzorcu je treba vedno upoštevati nujnost uskladitve 
poklicnega in družinskega življenja, ki je bistvena zahteva za uresničitev ciljev Lizbonske 
strategije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Katerina Batzeli

Predlog spremembe 16
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 16, točka b) (Direktiva 2003/88/ES)

3. V členu 16 se točka (b) nadomesti z 
naslednjim besedilom:

3. V členu 16 se točka (b) nadomesti z 
naslednjim besedilom:

„(b) za uporabo člena 6 (najdaljši tedenski 
delovni čas) referenčno obdobje, ki ni daljše 
od štirih mesecev.

„(b) za uporabo člena 6 (najdaljši tedenski 
delovni čas) referenčno obdobje, ki ni daljše 
od štirih mesecev.

Kljub temu lahko države članice zaradi 
objektivnih ali tehničnih razlogov ali 
razlogov, ki se nanašajo na organizacijo 
dela, podaljšajo to referenčno obdobje na 12 
mesecev, ob upoštevanju splošnih načel
varovanja zdravja in varnosti delavcev in če 
se socialni partnerji posvetujejo in se 
spodbuja vse ustrezne oblike socialnega 
dialoga, vključno s pogajanji, če jih 
udeleženci želijo.

Kljub temu lahko države članice zaradi 
objektivnih ali tehničnih razlogov ali 
razlogov, ki se nanašajo na organizacijo 
dela, podaljšajo to referenčno obdobje na 12 
mesecev, pod pogojem, da so vzpostavljena 
preverjanja in strogi zaščitni ukrepi
varovanja zdravja in varnosti delavcev in če 
se socialni partnerji posvetujejo in se 
spodbuja vse ustrezne oblike socialnega 
dialoga, vključno s pogajanji, če jih 
udeleženci želijo. V tem duhu je treba 
predvsem okrepiti udeležbo in aktivno 
prisotnost žensk in ženskih organizacij pri 
socialnem dialogu.

Če je pogodba o zaposlitvi krajša od enega 
leta, referenčno obdobje ne sme presegati 
dolžine pogodbe o zaposlitvi.

Če je pogodba o zaposlitvi krajša od enega 
leta, referenčno obdobje ne sme presegati 
dolžine pogodbe o zaposlitvi.

Plačan letni dopust, dodeljen skladno s 
členom 7, in odsotnost zaradi bolezni nista 
vključena ali ne štejeta pri izračunu 
povprečja;“

Plačan letni dopust, dodeljen skladno s 
členom 7, in odsotnost zaradi bolezni nista 
vključena ali ne štejeta pri izračunu 
povprečja;“

Uporaba možnosti odstopanja od 
referenčnega obdobja štirih mesecev je 
izključena, kar zadeva noseče delavke, pa 
naj sestavljajo enostarševsko družino ali so 
matere številne družine. 
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Vsi prej navedeni zaščitni ukrepi morajo 
biti dopolnjeni z vzpostavitvijo in pravilnim 
izvajanjem učinkovitega mehanizma 
preverjanja upoštevanja teh ukrepov in s 
postopki, ki zagotavljajo, da se države 
članice dejansko ravnajo po njih. 
Kar zadeva posebej delavke, ob upoštevanju 
odgovornosti in večjih obveznosti, ki jih 
obremenjujejo zunaj njihovega poklicnega 
življenja, kot tudi povečanja stopnje 
brezposelnih žensk v večini držav članic, je 
treba zagotoviti uporabo in upoštevanje 
sprejetih zaščitnih ukrepov na strožji način.

Or. el

Obrazložitev

Določba o referenčnem obdobju za najdaljši tedenski delovni čas daje državam članicam 
možnost uvedbe določene prožnosti, ki pa je sprejemljiva le, če je dopolnjena s strogimi 
zaščitnimi ukrepi, kar zadeva zdravje in varnost delavcev. Zato so pogajanja s socialnimi 
partnerji in spodbujanje sodelovanja delavskih skupin, ki običajno igrajo v socialnem dialogu 
zgolj skromno vlogo, pomembni. Kar zadeva zaščitne ukrepe, ki bodo morali spremljati 
odobritev podaljšanja referenčnega obdobja, bodo morali biti ponovno preučeni glede na 
potrebe in posebne težave, s katerimi se soočajo delavke, ki so bolj izpostavljene nevarnostim 
zlorabe možnosti odstopanja iz te direktive. Poleg tega je treba poudariti nujnost preverjanja 
upoštevanja teh zaščitnih ukrepov. Sestavljanje njihovega seznama namreč nič ne pomaga, če 
vzporedno z njim ne obstajajo učinkoviti nacionalni nadzorni organi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 17
ČLEN 1, TOČKA 8 A)

Člen 22, odstavek 1 (Direktiva 2003/88/ES)

1. Države članice imajo možnost, da ne 
uporabijo člena 6, pri čemer upoštevajo 
splošna načela varovanja varnosti in 
zdravja delavcev. Izvajanje te možnosti 
mora biti vendarle določeno s kolektivno 
pogodbo ali sporazumom, sklenjenim med 
socialnimi partnerji na nacionalni ali 
regionalni ravni ali v skladu z nacionalno 
zakonodajo in/ali prakso s kolektivnimi 
pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med 
socialnimi partnerji na ustrezni kolektivni 

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi se zagotovi, da 
najpozneje v petih letih po datumu, ki ga 
predvideva člen 3 te direktive, povprečno 
trajanje dela za vsako sedemdnevno 
obdobje, vključno z nadurami, ne presega 
48 ur.
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ravni.
Izvajanje te možnosti je prav tako mogoče s 
sporazumom med delodajalcem in 
delavcem, če ni v veljavi nobene kolektivne 
pogodbe in če v podjetju ali ustanovi ni 
predstavnikov zaposlenih, pooblaščenih za 
sklenitev kolektivne pogodbe ali sporazuma
med socialnimi partnerji na tem področju v 
skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 
prakso.

Or. fr

Obrazložitev

Določbo o opting-out se mora na koncu črtati, ker krši ne samo varovanje zdravja in varnosti 
delavcev, ampak tudi nujnost uskladitve poklicnega in družinskega življenja, še posebej, kar 
zadeva ženske. Treba je določiti črtanje v roku petih let od datuma, določenega v členu 3 te 
direktive, tako da črtanje sovpada s poročilom o oceni Komisije (člen 24a).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Katerina Batzeli

Predlog spremembe 18,
ČLEN 1, TOČKA 8

Člen 22 (Direktiva 2003/88/ES)

8. Člen 22 se spremeni: 8. Člen 22 se spremeni:

a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

„1. Države članice imajo možnost, da ne 
uporabijo člena 6, pri čemer upoštevajo 
splošna načela varovanja varnosti in 
zdravja delavcev. Izvajanje te možnosti 
mora biti vendarle določeno s kolektivno 
pogodbo ali sporazumom, sklenjenim med 
socialnimi partnerji na nacionalni ali 
regionalni ravni ali v skladu z nacionalno 
zakonodajo in/ali prakso s kolektivnimi 
pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med 
socialnimi partnerji na ustrezni kolektivni 
ravni.

„1. Države članice so od začetka veljavnosti 
te direktive zavezane, da upoštevajo določbe 
iz člena 6, v skladu s katerimi število ur 
delovnega tedna, vključno z nadurami, ne 
sme presegati 48 ur. Odstopanja od te 
določbe niso dovoljena.

Izvajanje te možnosti je prav tako mogoče s 
sporazumom med delodajalcem in 
delavcem, če ni v veljavi nobene kolektivne 
pogodbe in če v podjetju ali ustanovi ni 
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predstavnikov zaposlenih, pooblaščenih za 
sklenitev kolektivne pogodbe ali sporazuma 
med socialnimi partnerji na tem področju v 
skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 
prakso.
b) Doda se naslednji odstavek 1a:
1a. V vsakem primeru morajo države 
članice, ki izkoristijo možnost iz odstavka 1, 
sprejeti naslednje potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da:
a) noben delodajalec od delavca ne zahteva, 
da dela več kot 48 ur v sedemdnevnem 
obdobju, izračunanem kot povprečje za 
referenčno obdobje iz člena 16(b), če prej 
ni pridobil delavčevega soglasja za 
opravljanje takega dela. Veljavnost takega 
dogovora ne more biti daljše od enega leta, 
z možnostjo obnovitve. Dogovor, ki se 
sklene med podpisom individualne pogodbe 
o zaposlitvi ali med celotnim poskusnim 
obdobjem, je ničen in neveljaven;
b) delodajalec ne sme škodovati nobenemu 
delavcu, ki ni pripravljen dati soglasja za 
tako delo; 
c) noben delavec ne sme delati več kot 65 
ur v danem tednu, razen če kolektivna 
pogodba ali sporazum med socialnimi 
partnerji o tem ne urejata drugače;
d) delodajalec vodi tekočo evidenco vseh 
delavcev, ki opravljajo tako delo, in števila 
dejansko opravljenih ur;
e) evidence se predložijo pristojnim 
organom, ki lahko iz razlogov, povezanih z 
varnostjo in/ali zdravjem delavcev, 
prepovejo ali omejijo možnost preseganja 
najvišjega števila ur v delovnem tednu; 
f) delodajalec pristojnim organom na 
njihovo zahtevo predloži podatke o 
primerih, ko so delavci dali soglasje za delo 
preko 48 ur v sedemdnevnem obdobju, 
izračunano kot povprečje za referenčno 
obdobje iz člena 16(b), kakor tudi o 
dejansko opravljenih urah teh delavcev.“
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Or. el

Obrazložitev

Ob upoštevanju temeljnih pravic evropskih državljanov – kot so varni in zdravi delovni pogoji 
in ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem –, je določanje odstopanja od 
največjega števila ur v delovnem tednu nepojmljivo, toliko bolj v imenu individualne pogodbe 
med delodajalcem in delavcem, ki še krepijo možnost zlorabe v škodo delavcem. Določanje 
take možnosti bi odprlo vrata evropskemu pravu dveh hitrosti in socialni politiki „na 
papirju“. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 19
ČLEN 1, TOČKA 8 B)

Člen 22, odstavek 1a, točka aa) (novo) (Direktiva 2003/88/ES)

aa) možnosti odstopanja od člena 6 se ne 
more uporabiti za noseče ženske, za tiste, ki 
so v prvem letu materinstva, ali za starša, ki 
živi sam z enim ali več vzdrževanimi otroki;

Or. fr

Obrazložitev

Nikakor se ne sme odstopati od člena 6, ki določa 48 ur na teden kot najdaljši tedenski 
delovni čas, v primeru nosečih žensk, mater v prvem letu materinstva ali staršev, ki živijo 
sami z enim ali več vzdrževanimi otroki, ker bi to škodilo ne samo varovanju zdravja in 
varnosti teh delavcev, ampak tudi uskladitvi med poklicnim in družinskim življenjem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 20
ČLEN 1, TOČKA 9

Člen 24a (Direktiva 2003/88/ES)

Najkasneje v petih letih od datuma, 
določenega v členu 3 te direktive, Komisija 
predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
poročilo o izvajanju določb te direktive, še 
zlasti člena 22(1) in (2), ter priloži, kjer je 
to potrebno, ustrezne predloge, če meni, da 
je to potrebno, za postopno odpravo te 

Najkasneje v petih letih od datuma, 
določenega v členu 3 te direktive, Komisija 
predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
poročilo o izvajanju določb te direktive in o 
njihovem prispevku k izboljšanju zdravja in 
varnosti delavcev, uskladitvi med poklicnim 
in družinskim življenjem, povečanju 
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določbe. prožnosti pri upravljanju delovnega časa 
ter k zmanjšanju omejitev za podjetja. 
Poročilo o izvajanju bo moralo prav tako 
označiti, če so države članice sprejele 
potrebne ukrepe za zagotovitev, da največje 
število ur delovnega tedna, vključno z 
nadurami, ne presega 48 ur.

Or. fr

Obrazložitev

Poročilo o izvajanju te direktive mora vsebovati oceno o prispevku različnih določb k 
uresničevanju ciljev, ki si jih je določila Komisija. Poleg tega mora označiti, ali so države 
članice v predvidenem roku dejansko črtale iz svojih nacionalnih zakonodaj/praks izjemo iz 
člena 22(1).
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