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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 7

(7) Det viser sig at være nødvendigt at finde 
en ny balance mellem beskyttelse af
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og 
behovet for at gøre tilrettelæggelsen af
arbejdstiden mere fleksibel, navnlig med 
hensyn til vagtperioder, og nærmere 
betegnet de inaktive dele af vagtperioder.

(7) Det viser sig at være nødvendigt at finde 
en balance mellem arbejdsliv og privatliv, 
især for kvinders vedkommende, for at 
beskytte arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed. Derudover skal der med hensyn 
til at give virksomhederne større fleksibilitet 
til at tilrettelægge arbejdstiden tages højde 
for den kendsgerning, at lange arbejdstider 
hæmmer dels kvinders adgang til 
arbejdsmarkedet og dels mænds øgede 
deltagelse i det huslige arbejde.

Begrundelse

Mens Kommissionen i præamblen nævnte tre kriterier, der skulle opfyldes, nemlig høj 
beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, give virksomhederne større fleksibilitet 
med hensyn til at styre arbejdstiden og gøre det lettere at kombinere arbejde og familieliv, ses 
der i denne betragtning bort fra det sidste kriterium. Det første og andet kriterium er 
modstridende, navnlig hvis der ikke tages højde for kriteriet om at forlige familieliv og 
arbejdsliv. Lange arbejdstider kan medføre sundhedsproblemer og være en hindring for målet 
om at forlige arbejdsliv og privatliv, især for kvinder.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 7 A (ny)

(7a) I henhold til EF-domstolens 
retspraksis anser man i forbindelse med 
vurderingen af de elementer, der 
kendetegner begrebet "arbejdstid", den 
afgørende faktor for at være forpligtelsen 
til at være til stede på den af arbejdsgiveren 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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bestemte lokalitet og stå til rådighed for 
arbejdsgiveren for om nødvendigt at sikre 
en omgående tilvejebringelse af tjenester.

Begrundelse

Domstolen argumenterer med rette for, at en arbejdstager, som i hele vagtperioden er 
forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsgiveren på den lokalitet, som denne har bestemt, er 
genstand for væsentligt større restriktioner end en arbejdstager i en beredskabstjeneste, 
eftersom førstnævnte arbejdstager er nødt til at være borte fra familien og de sociale 
omgivelser og har mindre frihed til at tilrettelægge den tid, hvor der ikke er behov for faglige 
tjenester. Af denne grund kan arbejdstagere, der er underlagt disse vilkår, ikke anses for at 
have hviletid i løbet af vagtperioden, selv om de rent faktisk ikke udfører nogen faglig 
beskæftigelse.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 9

(9) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelsen af artikel 22, stk. 1, viser, at den 
helt personlige endelige beslutning om ikke 
at være bundet af artikel 6 i direktivet kan
give problemer med hensyn til beskyttelse af 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og 
arbejdstagernes frie valg.

(9) Erfaringerne i forbindelse med 
anvendelsen af artikel 22, stk. 1, viser, at den 
helt personlige endelige beslutning om ikke 
at være bundet af artikel 6 i direktivet giver
problemer og har ført til misbrug med 
hensyn til beskyttelse af arbejdstagernes 
sundhed og sikkerhed og arbejdstagernes 
frie valg. Af denne grund bør 
undtagelsesbestemmelsen ikke længere 
finde anvendelse.

Begrundelse

Undtagelsesbestemmelsen bør ophæves hurtigst muligt, eftersom den klart strider mod 
direktivets mål og bestemmelser og mod de grundlæggende principper om beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed. Dertil kommer, at den er i modstrid med traktatens principper og med 
alle oplysninger om, at arbejdstiden udgør en ubegrænset og alvorlig risiko for 
arbejdstageres sundhed og sikkerhed samt for muligheden for at forlige familieliv og 
arbejdsliv. 

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 14

(14) Direktivet respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder de 
principper, der er anerkendt navnlig ved 
EU-chartret om grundlæggende rettigheder. 

(14) Direktivet respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder de 
principper, der er anerkendt ved EU-chartret 
om grundlæggende rettigheder. Direktivet 
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Direktivet sigter navnlig mod at sikre fuld 
overholdelse af retten til retfærdige og 
rimelige arbejdsforhold (artikel 31 i EU-
chartret om grundlæggende rettigheder).

sigter navnlig mod at sikre fuld overholdelse 
af retten til retfærdige og rimelige 
arbejdsforhold (artikel 31 i charteret) og 
retten til at forene familieliv og arbejdsliv 
(artikel 33 i charteret).

Begrundelse

Forening af familieliv og arbejdsliv er et af de tre af Kommissionen fastsatte kriterier, som 
der bør tages hensyn til i alle forslag på dette område.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 2 a (direktiv 2003(77(EF))

Den inaktive del af vagtperioden betragtes 
ikke som arbejdstid, medmindre andet 
følger af national lovgivning eller, i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og/eller praksis, kollektiv overenskomst 
eller aftale mellem arbejdsmarkedets 
parter.

udgår

Det tidsrum, hvor arbejdstageren rent faktisk 
udfører sin beskæftigelse eller sine opgaver i 
vagtperioden, betragtes fortsat som 
arbejdstid.

Det tidsrum, hvor arbejdstageren rent faktisk 
udfører sin beskæftigelse eller sine opgaver i 
vagtperioden, og den inaktive del af 
vagtperioden betragtes fortsat som 
arbejdstid.

Begrundelse

Jf. begrundelsen til BETRAGTNING 7 A (NY). Dertil kommer, at definitionen af arbejdstid 
ikke blot vedrører sundhedsplejesektorer, men også andre områder som f.eks. transport, 
medier, vandforsyning, sikkerhedstjenester m.m. Kvinder udgør en betydelig andel af de 
arbejdstagere, der er berørt af beredsskabstjeneste og overarbejde, hvilket uundgåeligt gør 
det vanskeligt at forlige familieliv og arbejdsliv.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 8

Artikel 22, stk. 1 (direktiv 2003(77(EF))

1. Medlemsstaterne kan undlade at anvende 
artikel 6 under overholdelse af de 
almindelige principper for beskyttelse af 

1. Medlemsstaterne skal sikre, at fra og med 
den dato, der henvises til i artikel 4 i dette 
direktiv, overstiger den ugentlige arbejdstid, 



PE 355.375v01-00 6/7 PA\557039DA.doc

DA

arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. 
Denne mulighed kan dog udnyttes, hvis det 
udtrykkeligt er fastsat ved kollektive 
overenskomster eller aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter på nationalt eller 
regionalt niveau, eller i overensstemmelse 
med national lovgivning og/eller praksis, 
ved kollektive overenskomster eller aftaler 
mellem arbejdsmarkedets parter på et 
passende niveau.

herunder overarbejde, ikke 48 timer.

Denne mulighed kan endvidere udnyttes 
ved aftale mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager, hvis der ikke findes nogen 
form for kollektiv overenskomst, og der i 
virksomheden eller foretagendet ikke findes 
personalerepræsentanter med beføjelse til i 
henhold til national lovgivning og/eller 
praksis at indgå kollektive overenskomster 
eller aftaler mellem arbejdsmarkedets 
parter på dette område.
1a. De medlemsstater, som udnytter den i 
stk. 1 omhandlede mulighed, skal under 
alle omstændigheder træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre:
a) at ingen arbejdsgiver kræver, at en 
arbejdstager præsterer mere end 48 timers 
arbejde i løbet af en syvdagesperiode, 
beregnet som gennemsnit i den 
referenceperiode, der er omhandlet i artikel 
16, litra b), medmindre arbejdstageren har 
samtykket skriftligt i at udføre et sådant 
arbejde. Et sådant samtykke kan kun være 
gyldigt i en periode på et år, der kan 
forlænges. Et samtykke, som gives ved den 
enkelte arbejdskontrakts undertegnelse 
eller i enhver form for prøvetid, er ugyldigt
b) at det ikke lægges arbejdstageren til last, 
at vedkommende ikke er indstillet på at give 
sit samtykke til at udføre et sådant arbejde 
c) at ingen arbejdstager kan yde mere end 
65 timers arbejde i en given uge, 
medmindre andet følger af kollektiv 
overenskomst eller aftale mellem 
arbejdsmarkedets parter
d) at arbejdsgiveren fører ajourførte 
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registre over de arbejdstagere, der udfører 
et sådant arbejde, og over det faktiske antal 
arbejdstimer 
e) at registrene stilles til rådighed for de 
kompetente myndigheder, som af 
sikkerheds- og/eller sundhedsmæssige 
årsager kan forbyde eller begrænse 
arbejdstagernes mulighed for at overskride 
den maksimale ugentlige arbejdstid 
f) at arbejdsgiveren efter anmodning fra de 
kompetente myndigheder giver disse 
oplysninger om de aftaler, der er indgået 
med arbejdstagerne om udførelse af et 
arbejde, hvorved de overskrider en 
arbejdstid på 48 timer i løbet af en 
syvdagesperiode, beregnet som gennemsnit 
i den referenceperiode, der er omhandlet i 
artikel 16, litra b), og om de timer, disse 
arbejdstagere rent faktisk har arbejdet.”

Begrundelse

Den undtagelsesbestemmelse, der henvises til i artikel 22, bør ophæves hurtigst muligt, 
eftersom den klart strider mod direktivets mål og bestemmelser og mod de grundlæggende 
principper om beskyttelse af sundhed og sikkerhed. Dertil kommer, at den er i modstrid med 
traktatens principper og med alle oplysninger om, at arbejdstid udgør en ubegrænset og 
alvorlig risiko for arbejdstageres sundhed og sikkerhed samt for muligheden for at forlige 
familieliv og arbejdsliv, især for kvinders vedkommende. 
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