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KORTFATTAD MOTIVERING

...

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
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 avvägning mellan 
arbetsliv och privatliv, särskilt för kvinnor, 
i syfte att skydda arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet. När man medger större flexibilitet 
i arbetstidens förläggning bör man dessutom 
ta hänsyn till det faktum att långa 
arbetsdagar utgör ett hinder för å ena sidan 
kvinnors tillträde till arbetsmarknaden, å 
andra sidan mäns ökade deltagande i 
hemarbetet.

Motivering

I inledningen anger kommissionen tre kriterier som måste uppfyllas, nämligen att i hög grad 
skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, att ge företagen större flexibilitet att reglera 
arbetstiden och att göra det enklare att kombinera arbete och familjeliv. I detta skäl förbises 
emellertid det tredje kriteriet. Det första och det andra kriteriet strider mot varandra, i 
synnerhet om man inte tar hänsyn till behovet av att kunna kombinera familjeliv och arbetsliv. 
Långa arbetsdagar kan orsaka hälsoproblem och också hindra arbetstagare, särskilt kvinnor, 
att kombinera arbetsliv och yrkesliv.

Ändringsförslag 2
SKÄL 7A (nytt)

(7a) I samband med bedömningen av vad 
som skall anses vara de karaktäristiska 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.



PE 355.375v01-00 4/7 PA\557039SV.doc

SV

dragen i begreppet ”arbetstid” säger 
EG-domstolens rättspraxis att det 
avgörande kriteriet är kravet att vara fysiskt 
närvarande på den av arbetsgivaren 
anvisade platsen och att stå till dennes 
förfogande för att vid behov omedelbart 
kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Motivering

Domstolen menar helt riktigt att en arbetstagare som under hela jourtjänstgöringen måste 
vara fysiskt tillgänglig för arbetsgivaren på en plats som denne anvisat är utsatt för betydligt 
större tvång än en arbetstagare som fullgör vanlig jourtjänstgöring, eftersom den förre måste 
vara borta från sin familj och sociala omgivning och har mindre frihet att utnyttja den tid då 
hans tjänster inte tas i anspråk. Arbetstagare som fullgör jourtjänstgöring under dessa 
betingelser kan därför inte anses vila under den jourtid då de faktiskt inte utför några 
arbetsuppgifter.

Ändringsförslag 3
SKÄL 9

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

(9) Erfarenheterna av tillämpningen av 
artikel 22.1 visar att ett rent individuellt 
beslut om att artikel 6 i direktivet inte skall 
tillämpas medför problem och har lett till 
missbruk när det gäller skyddet av 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet och även 
när det gäller arbetstagarens fria val. 
Bestämmelsen om undantag bör därför inte 
längre få tillämpas.

Motivering

Undantagsbestämmelsen bör upphävas så snart som möjligt, eftersom den helt uppenbart 
strider mot direktivets mål och bestämmelser och mot de grundläggande principerna om 
skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Dessutom är den oförenlig med principerna i 
fördraget och strider mot alla uppenbara fakta som säger att arbetstid utan begränsningar 
utgör en allvarlig risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet och även gör det svårt att förena 
familjeliv och yrkesliv.

Ändringsförslag 4
SKÄL 14

(14) Detta direktiv följer de grundläggande 
rättigheterna och de principer som är 

(14) Detta direktiv följer de grundläggande 
rättigheterna och de principer som är 
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erkända i bl.a. Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna. Särskilt 
syftar detta direktiv till att garantera en 
fullständig respekt för rätten till rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna).

erkända i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Särskilt syftar 
detta direktiv till att garantera en fullständig 
respekt för rätten till rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31 i stadgan) och 
rätten att kunna förena familjeliv och 
yrkesliv (artikel 33 i stadgan).

Motivering

Att arbetstagarna skall kunna förena familjeliv och yrkesliv är ett av de tre kriterier som 
enligt kommissionen skall uppfyllas i alla förslag på detta område.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 2 a (direktiv 2003/88/EG)

2. 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.
Den tid då arbetstagaren faktiskt utövar sina 
aktiviteter eller uppgifter under jourtiden 
skall alltid betraktas som arbetstid.

2. Den tid då arbetstagaren faktiskt utövar 
sina aktiviteter eller uppgifter under 
jourtiden och den inaktiva delen av 
jourtiden skall alltid betraktas som arbetstid.

Motivering

Se motiveringen till skäl 7A (nytt). Definitionen av arbetstid berör dessutom inte bara 
hälsovårdssektorn utan också andra sektorer som transporter, medier, vattenförsörjning, 
säkerhetstjänster m.m. Kvinnor utgör en stor grupp bland de arbetstagare som berörs av 
jourtjänstgöring och övertidsarbete, vilket oundvikligen gör det svårare att förena familjeliv 
och yrkesliv.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, LED 8

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

”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 det datum 
som anges i artikel 4 i detta direktiv se till 
att veckoarbetstiden, inklusive övertiden, 
inte överstiger 48 timmar.”
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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.
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.”
”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 
timmar.
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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.”

Motivering

Undantagsbestämmelsen i artikel 22 bör upphävas så snart som möjligt, eftersom den helt 
uppenbart strider mot direktivets mål och bestämmelser och mot de grundläggande 
principerna om skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Dessutom är den oförenlig 
med principerna i fördraget och strider mot alla uppenbara fakta som säger att arbetstid utan 
begränsningar utgör en allvarlig risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet och även gör det 
svårt att förena familjeliv och yrkesliv, särskilt för kvinnor.
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