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KRATKA OBRAZLOŽITEV

...

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
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 ravnotežje med poklicnim in 
zasebnim življenjem, zlasti za ženske, da se 
zaščiti zdravje in varnost delavcev. Poleg 
tega, da se organizaciji delovnega časa v 
podjetju da več prožnosti, je treba upoštevati 
dejstvo, da dolg delovni čas ovira, na eni 
strani dostop žensk do trga dela, in na drugi 
strani večje sodelovanje moških v domačih 
dejavnostih.

Obrazložitev

Ko je Komisija v preambuli navedla tri merila, ki se morajo upoštevati, in sicer visok standard 
varovanja zdravja in varnosti delavcev; dati podjetjem večjo prožnost pri upravljanju z delovnim 
časom in zagotoviti večjo združljivost dela in zasebnega življenja, zadnje je v tej uvodni izjavi
spregledano. Prvo in drugo merilo sta protislovna, zlasti, če se ne upošteva merila glede 
uskladitve družinskega in poklicnega življenja. Dolg delovni čas lahko povzroči zdravstvene 
težave in ovira uskladitev poklicnega in zasebnega življenja, zlasti pri ženskah.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 7A (novo)

(7a) V skladu s sodno prakso Evropskega 
sodišča je pri obravnavanju značilnosti 
pojma „delovni čas“odločilni dejavnik 
zahteva po prisotnosti na kraju, ki ga določi 
delodajalec in ki mu je na razpolago, da 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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lahko takoj izvede storitve, če je to 
potrebno. 

Obrazložitev

Sodišče upravičeno trdi, da je delavec, ki mora biti na razpolago delodajalcu v celotnem 
obdobju dežurstva na kraju, ki ga je določil slednji, deležen znatno večjih omejitev kot 
delavec v pripravljenosti, ker mora biti oddaljen od družine in socialnega okolja in ima manj 
svobode pri upravljanju s časom, ko poklicne storitve niso potrebne. Zato se delavcev pod 
temi pogoji ne sme obravnavati, kot da so na počitku med obdobjem dežurstva, če dejansko ne 
opravljajo nikakršnih poklicnih dejavnosti.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 9

(9) Izkušnje, pridobljene pri uporabi člena 
22(1), kažejo, da je posamezna končna 
odločitev, ki ne sme biti zavezana členu 6 
Direktive, lahko težavna v dveh pogledih: 
varovanje zdravja in varnosti delavcev ter 
njihove svobodne izbire.

(9) Izkušnje, pridobljene pri uporabi člena 
22(1), kažejo, da je posamezna končna 
odločitev, ki ne sme biti zavezana členu 6 
Direktive, težavna in je privedla do zlorab v 
dveh pogledih: varovanje zdravja in varnosti 
delavcev ter njihove svobodne izbire. Zato 
se določba o možnosti umika ne sme več 
uporabljati.

Obrazložitev

Določba o možnosti umika se mora čimprej odpraviti, ker je v očitnem nasprotju s cilji in 
določbami Direktive ter osnovnimi načeli varovanja zdravja in varnosti. Poleg tega 
nasprotuje načelom Pogodbe in vsem dokazom, ki kažejo, da delovni čas brez omejitev resno 
ogroža zdravje in varnost delavcev ter uskladitev družinskega in poklicnega življenja.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 14

(14) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, posebej in zlasti priznana 
v Listini o temeljnih človekovih pravicah 
Evropske unije. Še zlasti ta direktiva 
zagotavlja polno spoštovanje pravičnih in 
enakopravnih delovnih pogojev (člen 31 
Listine o temeljnih človekovih pravicah 
Evropske unije).

(14) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, posebej priznana v 
Listini o temeljnih človekovih pravicah 
Evropske unije. Še zlasti ta direktiva 
zagotavlja polno spoštovanje pravičnih in 
enakopravnih delovnih pogojev (člen 31 
Listine) in pravice do uskladitve 
družinskega in poklicnega življenja (člen 
33 Listine).
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Obrazložitev

Uskladitev družinskega in poklicnega življenja je eno od treh meril, ki jih navaja Komisija, ki bi 
jih morali upoštevati v vseh predlogih na tem področju.

Predlog spremembe 5
ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 2a (Direktiva 2003/88/ES)

2. 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.
Obdobje, med katerim delavec dejansko 
opravlja svoje naloge ali dolžnosti ali med 
časom dežurstva, se vedno šteje za delovni 
čas.

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

Obrazložitev

Glej obrazložitev za UVODNO IZJAVO 7A NOVO. Poleg tega se opredelitev delovnega časa 
nanaša na sektorje zdravstvenega varstva in druga področja, na primer: prevoz, mediji, oskrba z 
vodo, varnostne službe itd. Ženske predstavljajo znaten delež delavcev, ki so v pripravljenosti za 
delo in nadure, kar neizogibno ovira uskladitev družinskega in poklicnega življenja.

Predlog spremembe 6
ČLEN 1, TOČKA 8

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 
ravni.
Izvajanje te možnosti je prav tako mogoče s 

1. Države članice zagotovijo, da od dneva, 
določenega v členu 4 te direktive, tedenski 
delovni čas, vključno z nadurami, ne 
presega 48 ur.
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sporazumom med delodajalcem in 
delavcem, če ni v veljavi nobene kolektivne 
pogodbe in 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.
(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 
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dejansko opravljenih urah teh delavcev.

Obrazložitev

Določba o možnosti umika, določena v členu 22, se mora čimprej odpraviti, ker je v očitnem 
nasprotju s cilji in določbami Direktive ter osnovnimi načeli varovanja zdravja in varnosti. 
Poleg tega nasprotuje načelom Pogodbe in vsem dokazom, ki kažejo, da delovni čas brez 
omejitev resno ogroža zdravje in varnost delavcev ter uskladitev družinskega in poklicnega 
življenja, zlasti pri ženskah.
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