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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 7
SKÄL 5

(5) Möjligheten att kombinera arbete och 
familjeliv är en central förutsättning för att 
uppnå de mål som Europeiska unionen satt 
upp för sig i Lissabonstrategin. Detta torde 
inte bara skapa en mer tillfredsställande 
arbetsmiljö utan även möjliggöra en bättre 
anpassning till arbetstagarnas behov, särskilt 
de arbetstagare som har ett familjeansvar. 
Flera ändringar av direktiv 2003/88/EG, 
särskilt av artikel 22, gör det lättare att 
kombinera arbete och familjeliv.

(5) Möjligheten att kombinera arbete och 
familjeliv är en central förutsättning för att 
uppnå de mål som Europeiska unionen satt 
upp för sig i Lissabonstrategin. Detta torde 
inte bara skapa en mer tillfredsställande 
arbetsmiljö utan även möjliggöra en bättre 
anpassning till arbetstagarnas behov, särskilt 
de arbetstagare som har ett familjeansvar. 
Flera ändringar av direktiv 2003/88/EG skall 
göra det lättare att kombinera arbete och 
familjeliv.

Or. fr

Motivering

Artikel 22 i direktivet gäller opt out-principen, dvs. möjligheten för medlemsstaterna att 
föreskriva en veckoarbetstid på mer än 48 timmar, vilket är den maximala tiden enligt 
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artikel 6. Det är emellertid tydligt påvisat att långa arbetstider inte bara utgör en risk för 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet utan även gör det svårare att förena arbets- och familjeliv. 
Den specifika hänvisningen till att artikel 22 främjar möjligheterna att förena arbete med 
familjeliv är således felaktig.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 8
SKÄL 6

(6) I detta sammanhang är det 
medlemsstaternas ansvar att uppmana
arbetsmarknadens parter att på lämplig nivå 
ingå avtal med bestämmelser som syftar till 
att göra det lättare att kombinera arbete och 
familjeliv.

(6) I detta sammanhang är det 
medlemsstaternas ansvar att se till att
arbetsmarknadens parter på lämplig nivå 
ingår avtal med bestämmelser som syftar till 
att göra det lättare att kombinera arbete och 
familjeliv.

Or. fr

Motivering

Möjligheterna att förena yrkes- och familjeliv är ett grundläggande krav vars tillämpning bör 
kontrolleras av medlemsstaterna och inte vara föremål för arbetsmarknadsparternas 
skönsmässiga bedömning.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 9
SKÄL 7

(7) Det behöver göras en ny avvägning 
mellan skyddet av arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet och behovet att medge större 
flexibilitet i arbetstidens förläggning, bland 
annat när det gäller jourtid och i synnerhet 
när det gäller inaktiv del av jourtid.

(7) Det behöver göras en ny avvägning 
mellan skyddet av arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet, möjligheten att kombinera arbete 
och familjeliv samt en flexibel organisation 
av arbetstiden. Det är nödvändigt att i 
samband med arbetstidens, inklusive 
jourtidens, förläggning beakta att långa 
arbetstider inte bara gör det svårare att 
kombinera arbete och familjeliv, och 
således hindrar kvinnors tillträde till 
arbetsmarknaden, utan även hindrar män 
från att ta större del i familjelivet.

Or. fr
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Motivering

Det behöver göras en avvägning mellan skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet, 
möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv samt flexibiliteten i arbetstidens 
förläggning. Detta är faktorer som är intimt förbundna med varandra. Inaktiv del av jourtid 
bör inte omnämnas. En sådan distinktion är olämplig eftersom den strider mot 
EG-domstolens domar, enligt vilka arbetstid är den tid då arbetstagaren är fysiskt 
närvarande på arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 10
SKÄL 7

(7) Det behöver göras en ny avvägning 
mellan skyddet av arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet och behovet att medge större 
flexibilitet i arbetstidens förläggning, bland 
annat när det gäller jourtid och i synnerhet 
när det gäller inaktiv del av jourtid.

(7) Det behöver göras en ny avvägning 
mellan skyddet av arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet och behovet att medge större 
flexibilitet i arbetstidens förläggning, bland 
annat när det gäller jourtid och i synnerhet 
när det gäller inaktiv del av jourtid samt 
beräkningsperioder som, om de är alltför 
långa, leder till ökade skyldigheter för 
arbetstagarna i fråga om arbetstiden. 
Möjligheten att kombinera arbete och 
familjeliv bör vara det primära målet. På så 
vis undviker man även att kvinnor stängs 
ute från arbetsmarknaden.

Or. el

Motivering

Balansen mellan yrkes- och familjeliv får inte stort utrymme i detta direktiv, även om 
möjligheterna att förena de båda påstås vara ett mål som eftersträvas. Denna aspekt måste 
beaktas eftersom längre arbetstider får konsekvenser för arbetstagarnas hälsa och inverkar 
negativt på deras familjeliv och privatliv och gör kombinationen med yrkeslivet svårare.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 11
SKÄL 9

(9) Erfarenheterna av tillämpningen av 
artikel 22.1 visar att ett rent individuellt 
beslut om att artikel 6 i direktivet inte skall 

(9) Erfarenheterna av tillämpningen av 
artikel 22.1 visar att ett rent individuellt 
beslut om att artikel 6 i direktivet inte skall 
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tillämpas kan medföra problem när det 
gäller skyddet av arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet och även när det gäller 
arbetstagarens fria val.

tillämpas har lett till missbruk när det gäller 
skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet 
och även när det gäller arbetstagarens fria 
val. Därför bör undantaget i artikel 22.1 
tillämpas med försiktighet och under 
beaktande av arbetstagarens intresse.

Or. fr

Motivering

Undantaget i artikel 22.1 har ofta lett till missbruk både vad gäller arbetstagarnas fria val 
och vad gäller skyddet av deras hälsa. Därför bör arbetsgivarnas tillämpning av detta 
undantag ske med försiktighet och inte strida mot arbetstagarnas intressen.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 2a (direktiv 2003/88/EG)

2. Följande artikel 2a skall läggas till: 2. Följande artikel 2a skall läggas till:
”Artikel 2a ”Artikel 2a

Jourtid Jourtid
Inaktiv del av jourtid skall inte betraktas 
som arbetstid, om inte annat sägs i nationell 
lagstiftning eller kollektivavtal eller 
överenskommelse mellan 
arbetsmarknadens parter i enlighet med 
nationell lagstiftning eller praxis.

Inaktiv del av jourtid skall betraktas som 
arbetstid.

Den tid då arbetstagaren faktiskt utövar sina 
aktiviteter eller uppgifter under jourtiden 
skall alltid betraktas som arbetstid.”

Den tid då arbetstagaren faktiskt utövar sina 
aktiviteter eller uppgifter under jourtiden 
skall alltid betraktas som arbetstid. I den 
mån nationell lagstiftning eller 
kollektivavtal tillåter det skall inaktiv del av 
jourtid i samband med särskilda behov, 
exempelvis personalbrist, kunna beräknas 
på ett annat sätt än aktiv del, varvid de 
särskilda behoven i varje enskilt fall skall 
kunna täckas på lämpligt sätt. För att 
undvika att medlemsstaterna missbrukar 
denna möjlighet skall de särskilda sätten att 
beräkna den inaktiva delen av jourtiden 
utgöra undantag, medan grundregeln skall 
vara att inaktiv del av jourtid räknas som 
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arbetstid.”

Or. el

Motivering

EG-domstolens rättspraxis måste med nödvändighet följas. I denna definieras uttryckligen 
jourtid som arbetstid oavsett om den är aktiv eller inaktiv. För att medlemsstater som 
upplever särskilda svårigheter, framför allt på grund av personalbrist i vissa branscher, skall 
kunna bemästra situationen måste emellertid direktivet möjliggöra vissa undantag om de 
särskilda omständigheterna så kräver.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 1, LED 2A (ny)

Artikel 6, inledningen (direktiv 2003/88/EG)

2a. I artikel 6 skall inledningen ersättas 
med följande text:
”Medlemsstaterna skall, med beaktande av 
behovet av att skydda arbetstagares 
säkerhet och hälsa och möjligheterna att 
kombinera arbete och familjeliv, vidta de 
åtgärder som behövs för att se till att”

Or. fr

Motivering

Behovet av att kunna kombinera arbete och familjeliv måste alltid beaktas vid fastställandet 
av veckoarbetstiden och vid arbetstidens förläggning.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 1, LED 2B (ny)

Artikel 13 (direktiv 2003/88/EG)

2b. Artikel 13 skall ersättas med följande 
text:
”Artikel 13
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
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som behövs för att se till att en arbetsgivare 
som avser att organisera arbetet enligt en 
viss rytm tar hänsyn till den allmänna 
principen om att anpassa arbetet till 
arbetstagaren, särskilt i syfte att lindra 
effekterna av monotona arbetsuppgifter 
och arbete i ett i förväg fastställt tempo 
beroende på arbetets art. Arbetsgivaren 
skall även ta hänsyn till kraven på hälsa 
och säkerhet, särskilt för arbetstagare som 
är gravida, nyligen har fött barn eller 
ammar samt för personer med 
funktionshinder, i synnerhet beträffande 
avbrott under arbetstiden.”

Or. fr

Motivering

Arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar bör ges särskilt skydd vid 
organisationen av arbetsrytmen, i enlighet med artiklarna 4 och 5 i rådets direktiv 92/85/EEG 
av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för 
arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar. I skäl 16 i 
direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling heter det att 
”åtgärder för att anpassa arbetsplatserna till funktionshindrade personers behov spelar en 
viktig roll när det gäller att bekämpa diskriminering på grund av funktionshinder”. Vidare 
föreskriver artiklarna 5 och 7 särskilt skydd på arbetsplatsen för personer med 
funktionshinder.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 1, LED 2C (ny)

Artikel 13, punkt 1a (ny) (direktiv 2003/88/EG)

2c. I artikel 13 skall följande stycke läggas 
till:
”1a. Medlemsstaterna skall vidta de 
åtgärder som behövs för att uppmuntra 
arbetsgivarna att i samband med 
organisationen av arbetsrytmen ta hänsyn 
till arbetstagarnas behov av att kunna
kombinera arbete och privatliv. I synnerhet 
skall de göra det möjligt för arbetstagarna 
att ansöka om en anpassning av sina 
arbetstider och sin arbetsrytm och ålägga 
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arbetsgivarna att behandla sådana 
ansökningar på ett rättvist och opartiskt 
sätt.”

Or. fr

Motivering

Organisationen av arbetsrytmen måste alltid göras under beaktande av behovet av att kunna 
förena arbete med familjeliv. Detta är ett grundläggande krav för att Lissabonstrategins mål 
skall kunna uppnås.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 16, led b (direktiv 2003/88/EG)

3. Artikel 16 b skall ersättas med följande 
text:

3. Artikel 16 b skall ersättas med följande 
text:

”b) För tillämpningen av artikel 6 
(begränsning av veckoarbetstiden): En 
beräkningsperiod som inte överstiger 
fyra månader.

”b) För tillämpningen av artikel 6 
(begränsning av veckoarbetstiden): En 
beräkningsperiod som inte överstiger 
fyra månader.

Medlemsstaterna får dock i lagar eller andra 
författningar föreskriva, på objektiva 
grunder eller av tekniska skäl eller av skäl 
som har att göra med arbetets organisation, 
att beräkningsperioden skall fastställas till 
tolv månader, förutsatt att de allmänna 
principerna om skydd av arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet följs och förutsatt att 
samråd sker med de berörda 
arbetsmarknadsparterna och att 
ansträngningar görs för att uppmuntra till 
social dialog i alla former, inbegripet 
gemensamma åtgärder som parterna önskar 
det.

Medlemsstaterna får dock i lagar eller andra 
författningar föreskriva, på objektiva 
grunder eller av tekniska skäl eller av skäl 
som har att göra med arbetets organisation, 
att beräkningsperioden skall fastställas till 
tolv månader, förutsatt att skyddet av 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet omfattas 
av stränga kontroller och garantier och 
förutsatt att samråd sker med de berörda 
arbetsmarknadsparterna och att 
ansträngningar görs för att uppmuntra till 
social dialog i alla former, inbegripet 
gemensamma åtgärder som parterna önskar 
det. Därför skall särskild vikt läggas vid att 
få kvinnor och kvinnoorganisationer att i 
högre utsträckning och på ett aktivt sätt 
delta i den sociala dialogen.

I de fall när anställningsavtalet varar mindre 
än ett år, får beräkningsperioden inte 
överskrida anställningsavtalets längd.

I de fall när anställningsavtalet varar mindre 
än ett år, får beräkningsperioden inte 
överskrida anställningsavtalets längd.

De perioder av årlig betald semester som De perioder av årlig betald semester som 
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beviljas i enlighet med artikel 7 liksom även 
sjukfrånvaro skall inte inkluderas eller skall 
vara neutrala vid beräkningen av 
genomsnittet."

beviljas i enlighet med artikel 7 liksom även 
sjukfrånvaro skall inte inkluderas eller skall 
vara neutrala vid beräkningen av 
genomsnittet.

Möjligheten till undantag från 
beräkningsperioden på fyra månader skall 
inte vara tillämplig på arbetstagare som är 
gravida, ensamstående mödrar eller 
mödrar i flerbarnsfamiljer.
Alla ovannämnda garantier skall åtföljas 
av en effektiv och välfungerande 
kontrollmekanism beträffande deras 
efterlevnad och av förfaranden från 
medlemsstaternas sida som säkerställer 
faktisk överensstämmelse med garantierna.
Med tanke på de betungande plikter och 
åtaganden som kvinnliga arbetstagare har 
utanför yrkeslivet och med tanke på att 
arbetslösheten bland kvinnor ökar i de 
flesta medlemsstater är det särskilt viktigt 
att garantierna tillgodoses och efterlevs på 
ett mycket strikt sätt.”

Or. el

Motivering

Regleringen av veckoarbetstidens beräkningsperiod ger medlemsstaterna möjlighet till en viss 
flexibilitet, vilket är godtagbart under förutsättning att detta omfattas av stränga garantier 
beträffande arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Av denna anledning är det viktigt att samråda 
med arbetsmarknadens parter och att uppmuntra deltagande av arbetstagargrupper som 
traditionellt spelat en obetydlig roll i den sociala dialogen. De garantier genom vilka 
beräkningsperioden kan förlängas måste emellertid prövas mot bakgrund av kvinnliga 
arbetstagares särskilda behov och svårigheter, eftersom kvinnliga arbetstagare är mer 
sårbara för risken för att direktivets möjlighet till undantag skall missbrukas. Vidare är det 
nödvändigt att efterlevnaden av dessa garantier kontrolleras. Det blir meningslöst att anföra 
ett antal garantier om det inte samtidigt finns effektiva statliga tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 1, LED 8 A

Artikel 22, punkt 1 (direktiv 2003/88/EG)

”1. En medlemsstat skall ha möjlighet att ”1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
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inte tillämpa artikel 6 varvid medlemsstaten 
skall respektera de allmänna principerna 
om skydd av arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet. Utnyttjandet av denna möjlighet 
skall dock vara uttryckligen angivet i ett 
kollektivavtal eller ett avtal mellan 
arbetsmarknadens parter på nationell eller 
regional nivå eller i enlighet med nationell 
lagstiftning och/eller praxis, ett 
kollektivavtal eller ett avtal mellan 
arbetsmarknadens parter på adekvat nivå.

som krävs för att se till att den 
genomsnittliga arbetstiden för varje 
sjudagarsperiod inte överstiger 48 timmar, 
inklusive övertid, senast fem år efter det 
datum som avses i artikel 3 i detta direktiv.”

Denna möjlighet kan också utnyttjas på 
grundval av ett avtal mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren, om det inte finns något 
gällande kollektivavtal och det inte på det 
berörda företaget eller inrättningen finns 
någon personalrepresentation som i 
enlighet med nationell lagstiftning eller 
praxis är behörig att ingå kollektivavtal 
eller avtal mellan arbetsmarknadens parter 
i frågan.”

Or. fr

Motivering

Opt out-bestämmelsen bör avskaffas på sikt eftersom den inte bara strider mot skyddet för 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet utan även mot behovet av att kunna förena arbete med 
familjeliv, i synnerhet för kvinnor. Bestämmelsen bör avskaffas inom fem år från och med det 
datum som fastställs i artikel 3 i detta direktiv. På så vis sammanfaller avskaffandet med 
kommissionens utvärderingsrapport (artikel 24a).

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 1, LED 8

Artikel 22 (direktiv 2003/88/EG)

8. Artikel 22 skall ändras på följande sätt: 8. Artikel 22 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande text: a) Punkt 1 skall ersättas med följande text:
”1. En medlemsstat skall ha möjlighet att 
inte tillämpa artikel 6 varvid medlemsstaten 
skall respektera de allmänna principerna 
om skydd av arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet. Utnyttjandet av denna möjlighet 

”1. Medlemsstaterna skall från och med 
detta direktivs ikraftträdande tillämpa 
artikel 6, enligt vilken veckoarbetstiden inte 
får överstiga 48 timmar, inklusive övertid. 
Inga undantag från denna bestämmelse 
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skall dock vara uttryckligen angivet i ett 
kollektivavtal eller ett avtal mellan 
arbetsmarknadens parter på nationell eller 
regional nivå eller i enlighet med nationell 
lagstiftning och/eller praxis, ett 
kollektivavtal eller ett avtal mellan 
arbetsmarknadens parter på adekvat nivå.

medges.”

Denna möjlighet kan också utnyttjas på 
grundval av ett avtal mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren, om det inte finns något 
gällande kollektivavtal och det inte på det 
berörda företaget eller inrättningen finns 
någon personalrepresentation som i 
enlighet med nationell lagstiftning eller 
praxis är behörig att ingå kollektivavtal 
eller avtal mellan arbetsmarknadens parter 
i frågan.”
b) Följande skall läggas till som punkt 1a:
”1a. Under alla omständigheter skall de 
medlemsstater som utnyttjar denna 
möjlighet vidta de åtgärder som behövs för 
att se till att följande gäller:
a) Ingen arbetsgivare kräver att en 
arbetstagare arbetar mer än 48 timmar 
under en period om sju dagar, beräknad 
som ett genomsnitt för den 
beräkningsperiod som avses i artikel 16 b, 
såvida han inte först har fått arbetstagarens 
skriftliga medgivande till utförande av 
sådant arbete. Ett sådant avtal får inte vara 
giltigt i mer än ett år, men det kan 
förlängas. Ett avtal som ingås när det 
enskilda anställningsavtalet ingås eller 
under alla former av provanställning är 
ogiltigt.
b) Ingen arbetstagare lider skada på grund 
av att han inte är beredd att ge sitt 
samtycke att utföra sådant arbete.
c) Ingen arbetstagare får arbeta mer än 
65 timmar under någon enskild vecka, om 
inte annat sägs i ett kollektivavtal eller i ett 
avtal mellan arbetsmarknadens parter.
d) Arbetsgivaren för aktuella noteringar 
om alla arbetstagare som utför sådant 
arbete och om antalet faktiskt arbetade 
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timmar.
e) Noteringarna ställs till de behöriga 
myndigheternas förfogande och att dessa –
av skäl som rör arbetstagarnas hälsa 
och/eller säkerhet – kan förbjuda eller 
begränsa möjligheten att överskrida den 
maximala veckoarbetstiden.
f) Arbetsgivaren på begäran ger de 
behöriga myndigheterna information om 
fall då arbetstagare har gått med på att 
utföra arbete som överskrider 48 timmar 
under en period om sju dagar, beräknad 
som ett genomsnitt under den 
beräkningsperiod som avses i artikel 16 b 
samt om det antal timmar som faktiskt 
arbetats av dessa arbetstagare.”

Or. el

Motivering

Med hänsyn till de europeiska medborgarnas grundläggande rättigheter, såsom säkra och 
hälsosamma arbetsvillkor och jämvikt mellan yrkes- och familjeliv, är det otänkbart att 
bevilja undantag från de högsta tillåtna veckoarbetstiderna, i synnerhet då det rör sig om ett 
personligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, något som bara ökar möjligheten 
för missbruk på arbetstagarens bekostnad. En sådan bestämmelse skulle leda till en europeisk 
lagstiftning med två hastigheter och till en europeisk socialpolitik ”à la carte”.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 1, LED 8B

Artikel 22, punkt 1a, led aa (nytt) (direktiv 2003/88/EG)

aa) Möjligheten att avvika från artikel 6 
kan inte tillämpas på gravida arbetstagare, 
på mödrar under barnets första levnadsår 
eller på ensamstående föräldrar med ett 
eller flera underhållsberättigade barn.

Or. fr

Motivering

Artikel 6, som fastställer den maximala veckoarbetstiden till 48 timmar, får inte under några 
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omständigheter kringgås när det handlar om gravida arbetstagare, mödrar under barnets 
första levnadsår och ensamstående föräldrar med ett eller flera underhållsberättigade barn. 
Detta skulle nämligen inte bara äventyra dessa arbetstagares hälsa och säkerhet utan även 
möjligheterna att förena arbete med familjeliv.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 1, LED 9

Artikel 24a (direktiv 2003/88/EG)

Senast fem år efter det datum som anges i 
artikel 3 i det här direktivet skall 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén om 
genomförandet av bestämmelserna i det här 
direktivet, i synnerhet artikel 22.1–2, i 
förekommande fall kompletterad med 
lämpliga förslag om bl.a. ett gradvis 
avskaffande av denna bestämmelse, om 
detta anses nödvändigt.

Senast fem år efter det datum som anges i 
artikel 3 i det här direktivet skall 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén om 
genomförandet av bestämmelserna i det här 
direktivet och om i vad mån de bidragit till 
att förbättra arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet, stärka möjligheterna att 
kombinera arbete och familjeliv, öka 
flexibiliteten i arbetstidsregleringen och 
minska hindren för företagen. I 
genomföranderapporten skall det även 
anges om medlemsstaterna vidtagit de 
åtgärder som krävs för att se till att den 
maximala veckoarbetstiden inte överstiger 
48 timmar, inklusive övertid.

Or. fr

Motivering

Rapporten om genomförandet av detta direktiv bör innehålla en utvärdering av de olika 
bestämmelsernas bidrag till uppnåendet av de mål som kommissionen satt. Vidare bör det i 
rapporten anges om medlemsstaterna avskaffat undantaget i artikel 22.1 från sin nationella 
lagstiftning eller praxis inom den fastställda tidsfristen.
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