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LÜHISELGITUS

...

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Euroopa Komisjoni ettepanek1 Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 7

On tekkinud vajadus leida uus tasakaal 
töötajate tervise ja turvalisuse kaitse ning 
vajaduse vahel tuua rohkem paindlikkust 
tööaja korraldusse, eriti valvekordade puhul 
ja täpsemalt tegevusetute ajavahemike 
puhul valvekorra jooksul. 

(7) On tekkinud vajadus leida tasakaal töö ja 
eraelu vahel, iseäranis naiste puhul, 
eesmärgiga kaitsta töötajate tervist ja 
turvalisust. Lisaks sellele, andes ettevõtetele 
rohkem paindlikkust tööaja korraldamisel, 
tuleb pidada silmas asjaolu, et pikk tööaeg 
takistab ühelt poolt naiste juurdepääsu 
tööturule ja teisalt meeste suuremat osavõttu 
majapidamistöödest.

Justification

While the Commission indicated three criteria in the preambule  to be met, namely, high 
standard of protection of workers´ health and safety; give companies greater flexibility in 
managing working time and allow greater compatibility between work and family life, the latter 
is overlooked in this recital. The first and second criteria are contradictory, specially if the 
criterion regarding the  reconciliation of  family and working life is not  taken into account.
Long working hours may cause health problems  as well as an obstacle to the conciliation of 
working  and private life, specially to women.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 7 A (uus)

7 a) Vastavalt Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigusele on mõiste "tööaeg" 
iseloomulikke tunnuseid jälgides 

  
1 EÜT C ... / ELTs seni avaldamata.
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määravaks faktoriks nõudmine, et töövõtja 
oleks tööandja määratud töökohal olemas 
ja tööandajale kättesaadav, et vajadusel 
viivitamatult teenuseid osutada. 

Justification

The Court rightly argues that a worker who is required to keep himself available to the 
employer at the place determined by the latter for the whole duration of periods of on-call 
duty, is subject to appreciably greater constraints than a worker on stand-by since the worker 
has to remain apart from the  family and social environment and has less freedom to manage 
the time during which the professional services are not required. Therefore, workers  under 
those conditions cannot be regarded as being at rest during the periods of on-call duty when 
they are not actually carrying on any professional activity.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 9

9) Artikli 22 lõike 1 kohaldamise käigus 
saadud kogemused näitavad, et täiesti 
individuaalne lõplik otsus mitte pidada kinni 
direktiivi artiklist 6 võib tekitada probleeme 
kahes suhtes:  seoses töötajate tervise ja 
turvalisuse kaitsega ning töötaja vaba 
valikuga.

(9) Artikli 22 lõike 1 kohaldamise käigus 
saadud kogemused näitavad, et täiesti 
individuaalne lõplik otsus mitte pidada kinni 
direktiivi artiklist 6 tekitab probleeme ja on 
viinud kuritarvitamise juhtumiteni kahes 
suhtes: seoses töötajate tervise ja turvalisuse 
kaitsega ning töötaja vaba valikuga. Seetõttu 
ei tohiks individuaalse valiku sätet enam 
kohaldada.

Justification

The opt-out provision should be abolished as soon as possible since it is in flagrant 
contradiction to the objectives and provisions of the Directive and with the fundamental 
principles of the protection of health and safety. In addition, it is against the principles of the 
Treaty and contradicts all the evidence that indicates that working time without limits poses a 
serious risk to workers' health and safety, as well as to the reconciliation of family and 
professional life.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 14

14) Käesolev direktiiv arvestab põhiõigusi ja 
järgib põhimõtteid, mida tunnistab Euroopa 
Liidu Põhiõiguste harta.  Eelkõige on 
käesoleva direktiivi eesmärk tagada sobivate 
ja õiglaste töötingimuste õiguse täielik 

14) Käesolev direktiiv arvestab põhiõigusi ja 
järgib põhimõtteid, mida tunnistab Euroopa 
Liidu Põhiõiguste harta.  Eelkõige on 
käesoleva direktiivi eesmärk tagada sobivate 
ja õiglaste töötingimuste õiguse täielik 
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järgmine (Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikkel 31).

järgmine (Harta artikkel 31), samuti õigus 
sobitada kokku perekonna- ja tööelu 
(Harta artikkel 33).

Justification

Conciliation of family and working life is among the three criteria indicated by the Commission 
that should be met in all proposals in this area.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikkel 2 a (direktiiv 2003/88 (EÜ))

2. Valvekorra tegevusetut aega ei loeta 
tööajaks, kui siseriiklik seadus või 
siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega 
vastavuses olev tööturu osapoolte vahelises 
kollektiivlepingus või lepingus ei nõua 
teisiti.
Ajavahemik, mille jooksul töötaja 
valvekorra ajal reaalselt oma tööd teeb või 
ülesandeid täidab, loetakse alati tööajaks.”

2. Ajavahemik, mille jooksul töötaja 
valvekorra ajal reaalselt tööd teeb või 
ülesandeid täidab ja valveaja tegevusetu aeg
loetakse alati tööajaks.

Justification

See justification to RECITAL 7 A NEW. In additon, the definition of working time concerns not 
only the health care sectors but other areas such as transport, media, water utilities, security 
services etc. Women constitute a significant proportion of workers affected by stand-by duties 
and overtime, which inevitably constitute an obstacle in order to reconcile family and working 
life

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 PUNKT 8

Artikli 22 a lõige 1 (direktiiv 2003/88 (EÜ))

1. Liikmesriigil on võimalus mitte 
kohaldada artiklit 6, kui ta samal ajal 
järgib töötajate ohutuse ja tervise kaitse 
üldpõhimõtteid ning võtab vajalikke 
meetmeid. Selle võimaluse kohaldamine 
peab siiski olema konkreetselt ette nähtud 
kollektiivlepingu või lepinguga, mis on 
sõlmitud tööturu osapoolte vahel 
siseriiklikul või piirkondlikul tasandil või 

1. Liikmesriigid peavad tagama, et alates 
antud direktiivi artiklis 4 nimetatud 
kuupäevast ei tohi nädala tööaeg, kaasa 
arvatud ületunnitöö, ületada 48 tundi.
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kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja/või 
tavadega, või kollektiivlepinguga või 
lepinguga, mis on sõlmitud tööturu 
osapoolte vahel asjaomasel tasandil.
Selle võimaluse kohaldamine on võimalik 
ka tööandja ja töövõtja vahelise kokkuleppe 
korral, kui ühtegi kollektiivlepingut ei kehti 
või kui kõnealuses ettevõttes või asutuses ei 
ole töötajate esindust, kellel oleksid 
volitused vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja/või tavale tööturu 
osapoolte vahelise kollektiivlepingu või 
lepingu sõlmimiseks selles valdkonnas.
1a) Igal juhul peavad kõik liikmesriigid, 
kes kasutavad lõikes 1 ettenähtud 
võimalust, võtma vajalikke meetmeid 
tagamaks, et:
a) ükski tööandja ei nõua töötajalt, et ta 
töötaks rohkem kui nelikümmend kaheksa 
tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul, 
mida arvestatakse artikli 16 punktis b 
kirjeldatud võrdlusperioodi keskmisena, 
välja arvatud juhul, kui ta on saanud 
töötajalt kirjaliku nõusoleku sellist tööd 
teha. Sellise kokkuleppe kehtivus on 
maksimaalselt üks aasta ja seda võib 
pikendada. Individuaalse töölepingu 
allkirjastamise käigus või katseajal antud 
nõusolek on õigustühine ja ei kehti.
b)ükski töötaja ei tohi kannatada kahju, 
kui ta ei soovi sellise töö tegemiseks oma 
nõusolekut anda; 
c) ühtegi töötajat ei tohi rakendada rohkem 
kui kuuskümmend viis tundi ükskõik 
millisel nädalal, välja arvatud juhul, kui
tööturu osapoolte vahel sõlmitud 
kollektiivlepingus või lepingus on 
sätestatud teisiti;
d) tööandja peab ajakohastatult arvet kõigi 
töötajate üle, kes sellist tööd teevad, ning 
reaalselt töötatud tundide arvu üle; 
e) arvepidamine esitatakse pädevale 
ametiasutusele, kellel on õigus töötajate 
ohutuse ja/või tervise kaitse eesmärgil 
keelata või piirata võimalust nädala 
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maksimaalset töötundide arvu ületamiseks; 
f) tööandja annab pädevale ametiasutusele 
viimase nõudmisel teabe töötaja antud 
nõusolekute kohta sellist töö tegemiseks, 
mis ületab 48 tundi seitsmepäevase perioodi 
jooksul, arvestatuna artikli 16 punktis b 
kirjeldatud võrdlusperioodi keskmisena, 
ning samuti nende töötajate reaalselt 
töötatud tundide kohta.

Justification

The opt-out provision contained in Article 22 should be abolished as soon as possible since it 
is in flagrant contradiction to the objectives and provisions of the Directive and to the 
fundamental principles of the protection of health and safety. In addition, it is against the 
principles of the Treaty and contradicts all the evidence that indicates that working time 
without limits poses a serious risk to workers' health and safety, as well as to the 
reconciliation of family and professional life, specially of women.
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