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TRUMPAS PAGRINDIMAS

....

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(7) Būtina sukurti naują pusiausvyrą tarp 
darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos ir 
poreikio suteikti kompanijoms daugiau 
lankstumo, organizuojant darbo laiką, ypač 
atsižvelgiant į budėjimo laiką ir, dar 
tiksliau, į neaktyvias budėjimo laiko dalis. 

(7) Būtina sukurti pusiausvyrą tarp darbinio 
ir privataus gyvenimo, ypač moterims, 
siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą ir 
saugą. Be to, suteikiant kompanijoms daugiau 
lankstumo organizuojant darbo laiką, turėtų 
būti atsižvelgiama į tą faktą, kad ilgos darbo 
valandos tampa kliūtimi, viena vertus, 
moterims patekti į darbo rinką bei, antra 
vertus, vyrams daugiau užsiimti darbu 
namuose.

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.

  
1 OJ C ... /Dar nepaskelbta OJ.
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Pakeitimas 2
7A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7a) Remiantis Europos Teisingumo teismo 
praktika, kuomet atsižvelgiama į būdingas 
„darbo laiko“ sąvokos savybes, lemiamas 
veiksnys yra reikalavimas būti darbdavio 
nustatytoje vietoje ir darbdavio žinioje tam, 
kad būtų galima teikti paslaugas iš karto, kai 
tai yra būtina.

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.

Pakeitimas 3
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9)  Patirtis, įgyta taikant 22 straipsnio 1 
dalį, rodo, kad galutinis individualus 
sprendimas nebūti saistomam 6 direktyvos 
straipsnio gali būti problemiškas dviem 
atžvilgiais: darbuotojų sveikatos ir saugos 
užtikrinimo ir darbuotojo pasirinkimo 
laisvės.

(9)  Patirtis, įgyta taikant 22 straipsnio 1 
dalį, rodo, kad galutinis individualus 
sprendimas nebūti saistomam 6 direktyvos 
straipsnio yra problemiškas ir lėmė 
piktnaudžiavimus dviem atžvilgiais: 
darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimo ir 
darbuotojo pasirinkimo laisvės. Todėl 
atsisakymo nuostata nebeturėtų būti 
taikoma.

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.



PA\557039LT.doc 5/1 PE 355.375v01-00

Vertimas pagal sutartį

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 4
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14)  Ši direktyva gerbia pagrindines teises ir 
laikosi Europos Sąjungos Pagrindinių teisių 
chartijos principų. Ypač ja siekiama 
užtikrinti pagarbą teisei į teisingas ir 
bešališkas darbo sąlygas (Europos Sąjungos 
Pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnis).

(14) Ši direktyva gerbia pagrindines teises ir 
laikosi Europos Sąjungos Pagrindinių teisių 
chartijos principų. Ypač ja siekiama 
užtikrinti pagarbą teisei į teisingas ir 
bešališkas darbo sąlygas (Chartijos 31 
straipsnis) bei teisei suderinti šeimos 
gyvenimą ir profesinę veiklą (Chartijos 33 
straipsnis).

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.

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

2a straipsnis (Direktyva 2003/88(EC))

2. Neaktyvi budėjimo laiko dalis neturi būti 
laikoma darbo laiku, nebent nacionaliniai 
teisės aktai arba nacionalinius teisės aktus 
ir/arba praktiką atitinkanti kolektyvinė sutartis 
arba susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo 
numato kitaip.
Laikas, kurio metu darbuotojas vykdo veiklą 
ar atlieka pareigas budėjimo laiku, visuomet 
turi būti laikomas darbo laiku.

2  Laikas, kurio metu darbuotojas vykdo 
veiklą ar atlieka pareigas budėjimo laiku ir 
neveiklioji budėjimo laiko dalis, visuomet 
turi būti laikomi darbo laiku.

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
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Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 8 PUNKTAS

22 straipsnio 1 dalis (Direktyva 2003/88(EC)

1. Valstybė narė gali netaikyti 6 straipsnio, 
jei ji laikosi bendrųjų principų dėl 
darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos.
Vis dėlto šio pasirinkimo įgyvendinimas 
privalo būti aiškiai numatytas kolektyvinėje 
sutartyje arba susitarime tarp darbdavio ir 
darbuotojo nacionaliniu arba regioniniu 
lygiu arba, pagal nacionalinės teisės aktus 
ir/arba praktiką, kolektyvinėmis sutartimis 
arba susitarimais, sudarytais tarp 
darbdavio ir darbuotojo tinkamu lygiu.
Šį pasirinkimą taip pat galima įgyvendinti, 
remiantis susitarimu tarp darbdavio ir 
darbuotojo tais atvejais, kai nėra 
galiojančių kolektyvinių sutarčių ir 
darbuotojai nėra atstovaujami įmonėje ar 
firmoje, kuri yra įgaliota, laikantis 
nacionalinių teisės aktų ir/arba praktikos, 
sudaryti kolektyvines sutartis arba 
susitarimą tarp darbdavio ir darbuotojo.
(1a) Bet kuriuo atveju, valstybės narės, 
pasinaudodamos galimybe, numatyta 1 
dalyje, privalo imtis būtinų priemonių 
užtikrinti, kad:
a) joks darbdavys nereikalautų iš 
darbuotojo dirbti per septynias dienas 
daugiau kaip 48 valandas, apskaičiuotas 
kaip 16 straipsnio b punkte nurodyto 
pamatinio laikotarpio vidurkis, jei jis 
negavo darbuotojo sutikimo dirbti tokį 
darbą. Šis sutikimas turėtų galioti mažiau 
kaip vienerius metus su galimybe jį pratęsti. 
Sutikimas, duotas pasirašant individualią 
darbo sutartį arba bet kokiu bandomuoju 
laikotarpiu, neturi galioti.
b) joks darbuotojas dėl darbdavio veiksmų 
nepatirtų jokių nuostolių dėl to, kad jis 
nenori sutikti dirbti tokį darbą; 

1. Valstybės narė turi užtikrinti, kad nuo 
datos, nurodytos šios direktyvos 4 
straipsnyje, savaitinis darbo laikas, 
įskaitant viršvalandžius, neviršytų 48 
valandų.
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c) joks darbuotojas nedirbtų ilgiau kaip 
šešiasdešimt penkias valandas bet kurią 
vieną savaitę, nebent kolektyvinėje sutartyje 
arba sutartyje tarp darbdavio ir darbuotojo 
būtų numatyta kitaip;
d) darbdavys turėtų visų tokį darbą 
dirbančių darbuotojų ir faktiškai išdirbtų 
valandų naujausius sąrašus;
e)  sąrašai būtų perduoti kompetentingoms 
institucijoms, kurios dėl su darbuotojų 
sauga ir/arba sveikata susijusių priežasčių 
gali uždrausti arba apriboti galimybę viršyti 
savaitės darbo valandų skaičių;
f)  kompetentingų institucijų prašymu 
darbdavys pateiktų joms informaciją apie 
tuos atvejus, kai darbuotojai sutiko per 
septynias dienas dirbti daugiau kaip 48 
valandas, apskaičiuotas kaip 16 straipsnio 
b punkte nurodyto pamatinio laikotarpio 
vidurkis, taip pat informaciją apie tokių 
darbuotojų faktiškai išdirbtas valandas.

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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