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definitionervissa begrepp,Förklaringar m.m.av

Direktiv

skall uppnåsgäller de resultatEG-föreskrifter vadBindande som
deför nåTillvägagångssättetdirektiv.formutfärdas i att an-av

Direktivsjälva.medlemsstaterna ärdock väljasmålen fårgivna av
ytterli-förekommerEG-lagstiftning.för Detformenvanligasteden

allatillförordningar,föreskrifter:bindandetvå typer somavgare
ochi medlemsstat,tillämpliga varjedirektbindande ochdelar är

besluten.eller de berörsför denbindandebeslut, vilka är avsom

EG-domstolen

för-grundläggandeuttolkaren dehögstaEG-domstolen denär av
domare, dvs.består 15gemenskapsrätt.övrig Dendragen samt av

roll förhar viktigEG-domstolenmedlemssland.från varje enen
i integ-utveckla EG-rätteninom ochrättsbildningen EG enanses

rationsfrämjande anda.

EG:s sociala stadga

socialagrundläggandearbetstagarnasEGzs sociala stadga rät-om
EG-medlemsstatemasdåvarandetigheter dell stats-antogs av av

Storb-rådets i december 1989.vid Europeiskaöverhuvuden möte
bindanderättsligtunder. Stadgan inteskrev interitannien är en

"moraliska för-medpolitiskt instrumentföreskrift ettutan snarare
grundläggandetill deför medlemsstaternapliktelser" att attse

i respektivestadgan behandlarrättigheternasociala garanterassom
kommissionen läggaStadgan ocksåmedlemsstat. attuppmanar

områden.åtgärder radtill direktiv eller andraförslagfram en
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handlingsprogramkommissionengrundval stadganPå ettantogav
EG-lagstift-förslag tilldelåtgärder,omfattande 47 varav en var

aspekteri direktivet vissaresulteradedessa förslagning. Ett omav
förläggning.arbetstidens

ECOSOCkommitténsocialaEkonomiska och

tillrådgivandekommitténsocialEkonomiska ochDen är ett organ
beslutsbefogenheter. Kom-saknarkommissionen,rådet och men

arbetsmarknadensföreträderledamötermittén består 222 somav
miljöintressen,ochproducent-konsument-jordbruk,parter, m.m.

Europaparlamentet

rådgivande ochParlamentet"parlamentet". ärBenämns ettäven
beträffandemedbeslutanderättharövervakande ävensomorgan

fåttparlamentetMaastrichtfördraget haroch medbudget.EG:s I
di-innebärvissa fallvilket irad frågor,inflytande i attstörre en

parlamen-ochrådetendast kanområdenrektiv vissapå antas om
ledamöter.626Parlamentet bestårkommer överens.tet av

EGEuropeiska gemenskapen

EEG.gemenskapenekonomiskaEuropeiskabenämndTidigare
EconomicEuropeanCommunityengelskaPå European resp.

EuropeiskaBenämningenförk. EEC.ECCommunity, ge-resp.
EuropeiskadenMaastrichtfördragetmedinfördesmenskapen om

s.k.Europeiska unionensgemenskapenEuropeiskaunionen. är
bestämmelsernagrundläggandeomfattar deochförsta pelare om

handels-, jordbruks-,denmarknaden,den interna gemensamma
alltsåarbetsmarknadspolitiken desocial- och etc.,transport-, sam-

Dockhänföras tillbrukar EG.traditionarbetsområden somsom av
Europeis-stâlgemenskapen ellerochEuropeiska kol-omfattas inte
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gemenskapen.Europeiskaatomenergigemenskapen inom denka
igemenskaper finnsför dessabestämmelsernagrundläggandeDe

grundfördraggemenskapens Rom-Europeiskafördrag. ärseparata
Maastricht-och medreviderades ifrånfördraget 1957, senastsom

Europeiska unionen.denfördraget om

kommissiongemenskapernasEuropeiska

Kommissionen"kommissionen".EuropeiskavanligenBenämns
övervakandeverkställande ochförslagsställande,utredande,är ett
Beslut fattaskommissionärer.ledamöterbestår 20organ som av

har sitt eller sinamajoritet. Varje ledamotmed enkel ansvarsom-
indelat isekretariatKommissionen biståsråden. ärett somav

generaldirektorat och vissa andra enheter.stabsfunktioner,

rådetEuropeiska

medlems-och bestårEuropeiska EU:srådet EU:s toppmöteär av
Äger vanligtvis gångregeringschefer.ellerstaters stats- rum en

ordförandeskapmedlemsstatshalvår, dvs. gång under varjeenper
ministerråd. Enligtinnehas halvår ioch EU:ssom roterar per

Europeiskaden Europeiska unionen skallartikel i fördragetD om
behövs för dess utveckling ochrådet unionen de impulser somge

politiska riktlinjer for denna utveckling.fastställa allmänna

Europeiska unionen EU

dokument det s.k.grundläggandeunionensEuropeiska är
novemberträdde ikraft den 1993. I EUMaastrichtfördraget, 1som

Maastrichtfördraget,omfattasSamarbetsområdeningår alla som av
första pelaren, denEuropeiska gemenskapen den s.k.dvs.

pela-och säkerhetspolitiken den s.k. andrautrikes-gemensamma
inrikespolitikbeträffande rättsliga frågor ochsamarbetetochren
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politiska begrep-övergripandedettredje pelaren. EUs.k.den är
ochsamarbetetutvidgadehela detbådealltsåomfattarochpet nya

ekonomiskaEuropeiskasamarbetsområdenatidigarede gemen-
Europeiskastålgemenskapenkol- ochEuropeiska samtskapen,

atomenergigemenskapen.

rådunionensEuropeiska

EU-rådet. Rådeteller"rådet""ministerrådet", ärvanligenBenämns
vilkafattar beslutochbeslutandehögstaEU:s gemen-omorgan

med-debestår 15inom EU. Detskall gällaregler avsomsamma
varie-Sammansättningenfackministrar.utrikes- ellerlemsstatemas
i rådetBeslutbehandlas.frågorvilkaberoende påsåledes somrar

bero-majoritet,kvalificeradenhälligt ellerantingenfattas genom
i rådetOrdförandeskapetbehandlas.frågavilkenende på som

halvårsvis.medlemsstaternamellanroterar

DGGeneraldirektorat

vissageneraldirektorat samts.k.består 24Kommissionen avav
Sålundasakområden.för olikavilkafunktioner,övriga ansvarar

sysselsättning,rörandefrågorforgeneraldirektorat Vt.ex.ansvarar
benämnsGeneraldirektoratensocialpolitik.ocharbetsmarknad

général"."directoratfranskansefterDGvanligen

ILOarbetsorganisationenInternationella

internatio-församlingbeslutandeoch dessFN-organILO är ett -
år.regel gångisammanträderarbetskonferensennella peren-

rekommen-och 181konventionerantagits 174hardatoTill dags
skallÄven medlemslandVarjeförekommer.resolutionerdationer.

föreläggakonferensavslutandetfrån antagnatidvissinom enav
i Sverigemyndighetbehörigrekommendationerochkonventioner
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riksdagen for lagstiftning eller åtgärder. Varje medlemslandandra
skall vidare underrätta ILO-kontoret vilka åtgärder harom som
vidtagits.

på arbetsmiljöområdetRamdirektivet

Rådets direktiv 89/391 den juni åtgärder forEEG 12 1989av om
främja Förbättringar hälsa iför arbetstagarnas säkerhet ochatt av

arbetet, benämns vanligen "ramdirektivet". innehåller allmännaDet
principer för bl.a. förebyggande olycksrisker arbetsplatser,av
skydd säkerhet och hälsa, undanröjande risk- ochav av
olycksfaktorer, principer angående information hö-till ochsamt
rande arbetstagarna. Ramdirektivet skall inte tillämpas detav om
finns andra EG-bestämmelser högre skyddsvärde. Direktivetav
omfattar all offentlig.verksamhet, såväl privat direktivetMensom
skall inte tillämpas särskilda omständigheter typiska förnär ärsom
vissa arbeten inom offentlig sektor, skulle leda till verksam-att
heten oundvikligen konfliktkommer i med direktivets bestämmel-

Ramdirektivet föreskriver rådet skallatt anta separata,ser. mer
detaljerade direktiv rad områden. harSå skett i rad frå-en en

bl.a. avseende personlig skyddsutrustning, skydd gravidagor, av
kvinnor säkerhet och hälsa vid arbete vid dataskärm.samt

Romfordraget

EG:s grundfordrag Romfordraget inrättade1957. denantogssom
Europeiska ekonomiska gemenskapen, vilken de trevar en av
Europeiska gemenskaperna de övriga två Europeiska kol- ochvar
stålgemenskapen Europeiska atomenergigemenskapen. Rom-samt
fördaget har därefter reviderats vid rad tillfällen. viktigasteDeen
ändringarna den s.k. Enhetsakten och Maastricht-1987utgörs av
fördraget den Europeiska unionen samband med det1992. Iom

ändrades från den Europeiska ekonomiskanamnetsenare gemen-
skapen till enbart den Europeiska gemenskapen. Romfordraget
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frå-vissaangåendebestämmelser117-122artiklarnainnehåller i
mellan könen.jämställdhetarbetslivsocialpolitik,rörande samtgor

frågasig iåtagitvad medlemsstaternaartikel 118a sägsI omt.ex.
vid EG.i övrigtarbetsmiljön. Seför ovan,
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Sammanfattning

Inledning

En väsentligt höjd och uthållig tillväxt förutsättning förär atten
Sveriges ekonomiska problem skall kunna lösas. aktiv tillväxt-En
politik måste föras. Med denna utgångspunkt tillkallades 1995 års
Arbetstidskommitté. Kommittén har enligt sitt utredningsuppdrag

huvudsakliga uppgifter: analysera de långsiktiga konsekvenser-tre
alternativa arbetstidsförkortningar; undersöka vilket sättna av

flexibla arbetstidsregler kan införas i svensk lagstiftning; utreda
konsekvenserna EG:s arbetstidsdirektiv för det svenska regel-av

på arbetstidsområdet.systemet

Kort översikt

Detta delbetänkande behandlar konsekvenserna EG-direktivet.av
kommitténDå har haft mycket kort tid till sitt förfogande för den-
uppgift, beslutades i tidigt skede eventuella förslag tillett attna

förändringar i det svenska regelsystemet bör hållas till nödvän-ett
digt minimum. förändringarEndast vid rättslig bedömningsom en

nödvändigaabsolut för EG-direktivet skallattanses vara anses
införlivat i det svenska regelsystemet har därför föreslagits.vara

Med detta tillvägagångsätt lämnar vi möjliga tillstörsta utrymme
det fortsatta utredningsarbetet.

Vi har med utgångspunkt i EG-direktivet gjort jämförelser med
svenska författningsbestämmelser och därvid bedömt bestämmel-

skyddsvärden. Vi har konstaterat vissa betydande skill-attsemas
nader föreligger. Sålunda likställs med arbetstid enligt svensk lag-
stiftning all ledighet arbetstagaren kan ha till. Utöverrättsom

och sjukledighet kan föräldraledighet, studiele-semester nämnas
dighet och ledighet för fackliga uppdrag. Ledigheter likställda med
arbetstid enligt EG-direktivet endast sjukledighet och betaldär
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för-den svenskabetydelsefull skillnadEn är attsemester. annan
EG-direktivetnattarbetsförbud, medanfrånfattningen utgår ett

längdnattarbetspassensföreskriverförbudsaknar sådant attmen
skall begränsas.

föreskrift i EG-direktivetvarjemeningEnligt vår motsvaras av
förförfattningsbestämmelsersvenska ettsammantaget gersom

principföreslår därför iskyddsvärde. Vihögtväl såarbetstagarna
hararbetstiden.lagreglerade Däremoti denförändringarinte några

kol-till förmån fördisposivitetarbetstidslagenskonstateratvi att
reglerEG-direktivet. Omtill följdbegränsaslektivavtal måste av

kollektivavtal,enligt vissttillämpasskyddsvärdemed lägreett
ogiltig. Mindreförklarasdärför kunnatillämpningsådanskall

ogiltig-del däravhelhet elleravtalet i sinvanligt torde attvara
skyddsnivå-godtagbaraEG-direktivets minstaförklaras. Brott mot

Även Arbetar-skadestånd kan dömasmedförabör vidare ut.atter
inom EG-fortsättningsvis hållasdispenser måsteskyddsstyrelsens

lagreglerade arbets-denvadtillsynenochdirektivets avserramar
skyddsnivå-godtagbaralägstaEG-direktivetstiden skall atttrygga

underskrids.inteer

arbetstidsdirektivEG:s

Romfördra-iartikel 18aarbetstidsdirektivet 1grund förRättslig är
och hälsa vidsäkerhetändamål arbetstagarnasDirektivets ärget.

minimiregler för vilaarbetstider. Direktivetförläggningen angerav
bl.a. angåen-arbetstidens förläggningbestämmelseroch andra om

skiftarbeteochveckoarbetstiden,begränsningde samtnatt-av
arbetstid ochdefinieras,centrala begreppenarbetsrytm. De t.ex.

för beräk-bestämmelser bl.a.rad allmännaVidarevila. anges en
viloperioder kanvilka arbetstid ochningsperioder över genom-

vilka förutsättningarfall och underi vilkasnittsberäknas samt
från direktivets huvudbestäm-fåreller undantagavvikelser göras

regel-medlemsstaternasinförlivat iskallDirektivetmelser. vara
november 1996.den 23senastsystem
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Svenska törfattningsbestämmelser

Svenska arbetstidsbestämmelser finns främst i arbetstidslagen. Där
stadgas begränsningar i arbetstidens omfattning regler församt ges
viloperioder, såsom och veckovila, måltidsuppehållnatt- raster,
och vissa ordningsföreskrifter karaktär,administrativpauser, av

bestämmelser dispens, tillsyn, straff, övertidsavgifter ochsamt om
överklaganden. betydelse i sammanhanget också regler iAv är
arbetsmiljölagen och semesterlagen, ledighetslagstiftningen t.ex.
reglerna föräldra- och studieledighet anställ-lagensamtom om
ningsskydd. omfattande kollektivavtalsreglering finns vadEn avser
arbetstidsfrågor.

överväganden allmänt-

Vi har med vår valda utgångspunkt endast föreslå förändringaratt
absolut nödvändiga, rättslig bedömningär göraattsom en av

skyddsvärdena i bestämmelserna i EG-direktivet respektive det
svenska regelsystemet. detta ligger uppmärksammaI att noggrant
och beakta helheten i direktivets bestämmelser. Vi har avsett att
identifiera de EG-direktivet kommer försättaattramar som svens-
ka arbetstidsregler i framtiden.

dennaDå del i vårt uppdrag avklarad kan fortsätta medär
övriga delar, nämligen utreda förutsättningarna för konse-att samt
kvenserna olika flexibla arbetstidsregler och alternativa arbets-av
tidsförkortningar. Vi skall i vårt fortsatta arbete återkomma till i

alla de aspekter behandlas i EG-direktivet. skul-Detstort sett som
därför hindrande i detta skede binda för reglerattvara oss som

föranleds strikt rättslig bedömning behovet tillänannatav en av
EG-anpassning. förändringar föreslårDe skall proviso-ses som
riska.

betydelseAv central för flestade EG-direktivets bestämmel-av
definitionen begreppet arbetstid. betydande skillnadär Enser av

mellan EG-direktivet och det svenska regelsystemet är sättet att
räkna arbetstid, dvs. vad skall arbetstid och vadsom anses vara
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arbetstidEG-direktivetarbetstid. attmedlikställasskall angersom
förfogande samtarbetsgivarenstillstårarbetstagarentid dåallär

genomsnittsberäkningViduppgifter.elleraktiviteterutfördärvid
betaldperioderdirektivetenligtkan semes-veckoarbetstiden avav

inteellertidarbetadräknasantingensjukledighetoch somter
denna.förkortaralltsåvilketberäkningsperiodeninkluderas i

Enligtarbetstidslagen.iintedefinierasarbetstidBegreppet
arbetsgi-tillstårarbetstagarenarbetstidmeddock attpraxis menas

bereddellerarbeteutför ärocharbetsställetförfogandevarens
detenligtlikställsarbetstidMedbehövs.såarbeta,börjaatt om

arbetstagarenkompensationsledighetregelsystemetsvenska som
arbets-ledigheterallaövertidsarbete samtföljd somtillerhåller av

arbetstidslagen.författningar änandraenligttillhar rätttagaren
föräldraledighet,kansjukledighet nämnasochUtöver semester

istudierförledighetarbete,fackligtförledighetstudieledighet,
dessutominnehållerArbetstidslageninvandrare,försvenska osv.

ochsigförräknasvilkaberedskap,ochjourtidbestämmelser om
vidareJourtidenvila. ärbestämmelserlagensförbetydelsehar om

bestämmelsersaknarEG-direktivet omantal timmar.ibegränsad
intekanföreteelserdessaochberedskap varaansesochjourtid

utgångs-valdavårbakgrundMotdirektivet.enligtarbetstid av
arbetstids-svenskadetförändringaringaviföreslårpunkt av

begreppet.

tillämpningsområdeBestämmelsernas

järnvägs-,luft-,undantastillämpningsområdeEG-direktivetsFrån
sjösstillarbete samtochhavsfiske annatsjötransporter,ochväg-

undantasVidareutbildning.underläkareutförsarbetedet avsom
Medlemsstater-hem.arbetsgivarensiarbeteutförarbetstagare som

bestäm-direktivetsutsträckningvilkenisjälvakan avgöra somna
poli-verksamhet, såsomoffentligvissinomtillämpasskallmelser

distans-ochcivilskyddsverksamhet. Hem-vissochförsvaretsen,
med-medlemsstaternadirektivet,principiomfattasarbete menav

sådananämligenarbetstagare,kategorier varsvissaförattges
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arbetstid inte eller bestäms i förväg eller bestäms arbets-mäts av
själva, avvika från reglerna viloperioder och begräns-tagarna om

ningar veckoarbetstiden respektive nattarbetets längd.av
Arbetstidslagen har i tillämpningsområdestort sett samma men

undantar inte allt undantas i EG-direktivet. finnsDet ävensom
relevant lagstiftning, såsom arbetsmiljölagen och semester-annan

lagen, vilken omfattar i alla arbetstagare. Arbetstidslagenstort sett
undantar emellertid arbetstagare utför s.k. okontrollerbartsom
arbete arbetstagaret.ex arbetar i sitt hem arbets-eget samtsom

foretagsledandei eller därmed jämförlig ställning ochtagare ar-
betstagare själva disponerar sin arbetstid. Samtliga dessasom ar-
betstagarkategorier omfattas EG-direktivet,nämntssom av men
medlemsstaterna medges avvikelser beträffande delstoren av
direktivets huvudbestämmelser.

Arbete i hemmet och distans ökar i omfattning. Vi vill stu-
dera detta område innan förslag i arbetstidshänseendenärmare

pågår diskussionerDet och studier på dettaävenpresenteras. om-
råde internationellt, inom bakgrundEU. Mot vår valdat.ex av
utgångspunkt vi därför detta skäl bör undantagetävenattmenar av
i arbetstidslagen i detta skede utredningen kvarstå med stödav av
EG-direktivets avvikelseregler. Förutsättningen för sådanen av-
vikelse, de aktuella arbetstagarna skall omfattas allmännaatt av
skyddsbestämmelser, uppfylld då de omfattas arbets-är av
miljölagen innehåller sådana bestämmelser. Vidare uppfyllssom
direktivets bestämmelse för dessa arbetstagaresemesterom av
semesterlagen. Bestämmelserna nattarbete annat nattarbe-änom

längd, Skiftarbete och arbetsrytm i betydandetets motsvaras ut-
sträckning regler i arbetsmiljölagen, alltså omfattar ävenav som
dessa arbetstagare. För tydliggöra sambandet mellan arbetstids-att
frågor och arbetsmiljölagens allmänna skyddsbestämmelser före-
slår hänvisning i arbetstidslagen till arbetsmiljölagen.görsatt en

Dygnsvila

EG-direktivet alla arbetstagare skall erhålla timmars11attanger
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dock24-timmarsperiod. Detledighetsammanhängande angesper
underOmförläggas.skallperioddennadygnetpåinte en pe-var

dygnetförstadetunderdygnsvilankalenderdygn,tvåriod om
dygnetandradetunderochtimmarnaförstadeunder 11läggs

ledighet.förflytatimmar26skullesista, utanunder de llläggs
arbets-radförmöjlighetmedges typerMedlemsstaterna att aven

dygnsvilere-dennatillämpafrånavvikasituationeroch atttagare
gel.

dygnsvilebestämmelse,uttryckligingenharArbetstidslagen
nattvila,förledighetskall haarbetstagareallaföreskriver attutan

Enligtklockanochklockan 24mellantidenomfattaskallsom
tillfälligtvistimmarfemdessaskall inteförarbetenochpraxis ens

viladenskall haArbetstagarnadygnsvila.tillräckligutgöraanses
enligtskallvilabehövligbedömningVidbehövlig.är omsom

arbetstagarensenskildedenutgångspunktenarbetsmiljölagen vara
änarbetstidsbegreppet annatärsvenska ettförutsättningar. Det

ochjourtidarbetstid,bestämmelselagensochEG-direktivets om
ledighet.arbetstagarensbedömaförbetydelseharberedskap att

i EG-skyddsvärdenabedömningsamladVi att avenmenar
författnings-svenskaoch relevantadygnsvilaregeldirektivets om

så högtvälharreglernasvenskade ettvisarbestämmelser att
därförskulledygnsvileregeldirektivetstilläggskyddsvärde. Ett av
valdaMed vårskyddsvärde.högrearbetstidslagentillförainte ett

svenskadetiförändringardärför ingaviföreslårutgångspunkt
regelsystemet.

Raster

tillhaarbetstagareskall alla rätt rastEG-direktivetEnligt omen
regelfrån dennaAvvikelsertimmar.överskriderarbetsdagen sex

fall.i vissafår göras
erhållaskallarbetstagarna raststadgarArbetstidslagen att en

för-antal ochlängd,arbete. Rastemastimmarsfemeftersenast
arbetsförhål-tillmed hänsyntillfredsställandeskallläggning vara
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måltidsuppehåll. Lagenlandena. vissa fall får bytasl rasten mot
innehåller bestämmelseäven om pauser.en

bestämmelser hararbetstidslagensjämförelse visarEn ettatt
i detdärför ingen förändringhögre skyddsvärde. Vi föreslår svens-

ka regelsystemet.

Veckovila

minst 24föreskriver alla arbetstagare skall haEG-direktivet att
desju-dagarsperiod, plustimmars sammanhängande ledighet per

tillfår i vissa fall nedsättastimmarnas dygnsvila. Ledigheten
genomsnittsberäknas periodtimmar. Veckovila får24 över omen

ifrån bestämmelsen dygnsvila får skedagar. Avvikelser14 om
vissa fall.

Arbetstidslagen arbetstagarna skall ha minst tim-36säger att
varje sjusammanhängande ledighet under period dagar.ommars

Undantag får tillfälligtvis i vissa fall.göras
arbetstidslagen,Vi det svenska regelsystemetatt ar-menar -

ledighetslag-betsmiljölagens allmänna skyddsbestämmelser samt
stiftningen har högre skyddsvärde EG-direktivets skydds-änett-

alltsåregel. förändring i det svenska regelsystemet föreslåsIngen
vad gäller regeln veckovila.om

Begränsning veckoarbetstidenav

veckoarbetstiden för be-Enligt EG-direktivet skall arbetstagarna
till i genomsnitt timmar. Beräkningsperioden för48gränsas ge-

nomsnittsberäkningen får fyra månader. Medlemsstaternavara
medges i vissa fall tillämpa månaders beräkningsperiod.att en sex
Arbetsmarknadens kan i kollektivavtal avtala tolv må-parter om
nader. Perioderna för genomsnittsberäkning inte definieradeär som
kalenderperioder. Medlemsstaterna kan förutsättningarunder vissa
välja inte tillämpa regeln begränsningen veckoarbets-att om av
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harenskild arbetstagarevarjedockförutsätterUndantagettiden. att
fyra-månadersperiod.timmar48arbeta änvägrarätt attt permer

tilluppgåfårarbetstidordinarieföreskriverArbetstidslagen att
timmarnade 40fall fårvissakalendervecka. Itimmarhögst 40 per
finnsdetveckor. Om sär-fyragenomsnitt överberäknas ettsom

eller 50med 48övertidarbetstid fårökadskilt behov tas utav
200dock högstkalendermånad,respektiveveckorfyratimmar per
kankalenderårtimmarYtterligare 150kalenderår.timmar perper

NödfallsövertidArbetarskyddsstyrelsen.dispensmedges avgenom
medförenad gräns.övreoch intefallspeciellai ärfår enuttas

myndighetstillsyn.docklag skerstöd imedövertidOm uttas en
arbetstids-innebärmånaderfyralängreperiod änSett över en

möjligtbegränsning uttagbestämmelser störrelagens avaven
månad begränsarperiodOcharbetstid. överäven sett enomen

la-dådirektivetvad gör,arbetstidsuttaget änarbetstidslagen mer
månadsbegränsning.innehåller även engen

kanmånaderfyraarbetstid noterasjämförelse överVid aven
Jämförelsenarbetstid.högremedgerarbetstidslagen uttagettatt av

enligtlikställskonstateratSomanalyserasdockmåste närmare.
tillhararbetstagaren rättledigheterallaregelsystemetsvenskadet

honellerhanarbetathaarbetstagarendvs.arbetstid,med omanses
ordi-förmåttlägregällerVidarestudieledig. ettvarit att omt.ex.

medskallavtal, över-följertimmar/veckaarbetstid 40narie än av
ordinarieOmdetta mått.överstigertidsådantid förstås ar-som

detföljdaktligenblirtimmar/vecka40lagensbetstid lägre änär
beräknasArbetstidenlägre.ocksåtimmartillåtnaantalettotala

perio-medförvilketkalenderperioder, attarbetstidslagenenligt
kanberäkningsperioderDirektivetsförutbestämda.derna varaär

rullande.
ledig-till längresemesterlagen rättbetydelseAv ävenär att ger

bestämmelseEG-direktivets semester.följervadhet omän avsom
enligtmedförundersjukdommärkaskan semesterVidare se-att

semesterledigheten.skjutaför arbetstagarenmesterlagen atträtt
regelverketsvenskadetbedömningsamladVi att avenmenar

ochsemesterlagenledighetslagstiftning,arbetstidslagen,främst
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arbetsmiljölagen medför detta måste tillmätas för arbets-att ett
Ändringarhögre skyddsvärde. deti svenska regelsystemettagarna

föreslås därför inte.

Årlig semester

Alla arbetstagare skall enligt EG-direktivet erhålla årlig betalden
fyra veckor. föreskrifter till ochNärmaresemester rättenom om

beviljandet sådan får bestämmas nationellt. Densemesterav
svenska semesterlagen stadgar alla arbetstagare har till 25rättatt
dagars år. Lagen bestämmelser angående in-semester per anger
tjänandet till och semesterlön. EG-direktiveträtten semesterav
föranleder inte föreslå några förändringar i det svenskaattoss
regelsystemet.

Nattarbetets längd

EG-direktivet innehåller två regler angående begränsning natt-av
arbete. första regeln stadgarDen nattarbetet inte får överstiga iatt
genomsnitt åtta timmar under varje 24-timmarsperiod. andraDen
regeln för arbeten innebär säskilda risker ellersäger att storsom
fysisk eller mental ansträngning får nattarbetet inte överstiga åtta
timmar under den 24-timmarsperi0d då nattarbetet utförs. iDet är
detta fall alltså inte tillåtet genomsnittsberäkna arbetstiden.att

Medlemsstaterna får enligt direktivet fastställa beräknings-en
period för beräkning den genomsnittliga arbetstiden enligt denav
första regeln. Beräkningsperioden får inte inkludera veckovilan om

timmar,24 vilket innebär de åtta timmarna i genomsnitt kanatt
beräknas på timmar/vecka48 dagarsex åtta timmar. Vidare fårx
medlemsstaterna vissai fall avvika från tillämpningen bådaav
reglerna, dvs. både vad längden på arbetspassen och vadavser

förbudet genomsnittsberäkning.motavser
Arbetstidslagen frånutgår nattarbetsförbud och i nattvilanett

skall ingå tiden mellan klockan och24 klockan frånAvvikelser
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i arbets-med stödNattarbetefall.vissaifår skenattarbetsförbudet
kontroll.ochtillsynmyndighetsunderstårtidslagen

regelsyste-svenskadetfårbedömningsamlad attVid ansesen
nattarbetsförbud,arbetstidslagensfrämstbestämmelser ar-mets

le-kontrollochtillsyn samtbestämmelsernabetsmiljölagen, om
direkti-skyddsvärdehögtväl såhardighetslagstiftningen ett som

därförföreslårVinattarbete.begränsningreglerbådavets avom
regelsystemet.svenskai detförändringaringa

tillnattarbetandeomplaceringochHälsoundersökning av
dagarbete

hälsounder-fritillhaEG-direktivet rättenligtskallNattarbetande
regel-tilldärefterochanställningsinpåbörjardeinnansökning

hälsop-harnattarbetandedenOmundersökningar.sådanabundna
möjligtskall dennenattarbetetberokanroblem omansessom

dagarbete.tillomplaceras
bemyn-kap. 4bestämmelserinnehållerArbetsmiljölagen om

ellerregeringensbehandlarbestämmelsesådan myn-diganden. En
vidskyldighetföreskrifter attutfärdamöjlighetdighets att om

Viläkarundersökning.föranstaltaarbetenriskfyllda anservissa om
uppdra åt Ar-börbestämmelsedennastödmedregeringenatt av

hälsoundersök-angåendeföreskriftutfärdabetarskyddsstyrelsen att
nattarbete.vidningar

arbets-ivikonstateraromplacering atttillBeträffande rätten
vidtaskallbl.a.arbetsgivarenstadgaskapiteltredje attmiljölagens

arbetsplatsen.påohälsaundvikaåtgärder förnödvändiga attalla
kommerTill dettaomplaceringsskyldighet.innebärDetta ytterst en

anställningskyddi lagenregeln omskydddet omgenomgessom
skäli-arbetsgivarengrundadsakligtinteuppsägning är omatt en

stadgandensig.hos Dessaarbeteerbjuda samman-kan annatgen
istadgasdenmotsvarandeinnebäratorde rättatt somtagna en

för-alltså ingaföreslårVisvenskfinns iredan rätt.EG-direktivet
direktivetsanledningmedregelsystemetsvenskadetiändringar av

omplacering.regel om
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nattarbeteGarantier för

särskildameddelafårmedlemsstaternaEG-direktivet attanger
föranlederkategorier arbetstagare. Dettaskydd för vissatillregler

regelsystemet.svenskadetförändringföreslå någoninte att avoss

nattarbetandesysselsättningregelbundenAnmälan avom

skallnattarbetanderegelbundet använderarbetsgivareEn an-som
det.dessa begär Bestäm-myndigheterbehörigadetta tillmäla om

arbetstidslagenregelsystemetsvenskai detmelsen motsvaras av
såledesföreslårupplysningsplikt. Viarbetsgivaresbestämmelse om

regelsystemet.svenskai detinga förändringar

säkerhetSkydd hälsa ochav

EG-direktivetskift skall enligtocharbetarArbetstagare nattsom
Skyddsa-deras arbete.skydderhålla artenmotsvararett avsom
då arbetetider dygnettillgängliga allafinnasnordningar skall

ochandrai Sverigebestämmelserbedrivs. Dessa motsvaras av
föreslåföranleder inteocharbetsmiljölagentredje kapitlen i attoss

regelsystemet.svenskaförändringar i det

Arbetsrytm

arbetetiaktta principenEG-direktivetskall enligtArbetsgivare att
bestämmelsetill arbetstagaren. Denna motsvaras av ar-anpassas

och tredjeskyddsbestämmelser i andraallmännabetsmiljölagens
förändringsförslagsåledes ingaBestämmelsen föranlederkapitlen.

det svenska regelsystemet.avseende
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Arbetsmarknadens parter

någraföranlederprincip inteEG-direktivet ihar konstateratVi att
Arbets-arbetstiden.lagregleradedenvadförändringsförslag avser
Arbets-kollektivavtal.förtill förmåndispositivdocktidslagen är

andraintelagstiftareninnebär sätterdisposivitettidslagens att
skydds-allmännaarbetsmiljölagensföljervadgränser än avsom
kollek-avtala ikanarbetsmarknadensvadförbestämmelser parter

i fort-vissaemellertidmedför gränserEG-direktivettivavtal. att
arbetstidslagenframgåmåsteiakttas. Dettamåstesättningen av

EG-direktivet.tilli lagendärförhänvisning bör görasoch en
möjlighetsåledes ha ävenskall attArbetsmarknadens parter

skalldearbetstidsfrågor, göraavtalafrittfortsättningsvis menom
bedömadärvidharParternaEG-direktivets attinomdetta ramar.

minstskyddsvärdeharavtalas motsvararreglerde ett somsomom
regler.EG-direktivets

dispenserMyndighetstillsyn och

arbetstids-avvikelser frånslutaskollektivavtal kaninteOm om
Ge-bevilja dispens.fallvissaArbetarskyddsstyrelsen ikanlagen

bestäm-rad lagensfrånavvikelsebeviljasdispens kan avennom
Arbe-viloperioder.ochomfattningarbetstidensbeträffandemelser

dispenserbeviljandetfortsättningsvis vidhartarskyddsstyrelsen av
direktivetsinomhålla sigatt ramar.

reglerarbetstidslagenskollektivavtal harOm ersatt ar-omett
Vadbort.efterlevnadlagensmyndighetstillsynen avfallerbetstid

kollektivavtalreglerad iintearbetstidendel ärdengäller somav
ireglerEG-direktivetsfortsättningenitillsynen ävenskall avse

skyddsnivåer integodtagbaralägstadirektivetsmeningden att
underskrids.
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Sanktioner m.m.

bortfaller alltsåarbetstidsfrågortecknaskollektivavtalOm ett om
lagensmedförområde.detta Dettamyndighetstillsynen även att

tillförsarbetstidslagenföreslårbortfaller. Dåsanktioner att en
inom EG-kollektivavtal måste hållasbestämmelse säger attsom

före-sådanefterlevnadenför säkerställabördirektivets attramar,
sanktioneras.skrift

del därav,avtal ellermarkerarregelVi föreslår dels attsomen
skallskyddsvärdemed lägreinnebär reglerdeti den mån ettatt

EG-direktivetföljervadför arbetstagarna ärtillämpas än som av
vissttillämpningendettorde dock bliogiltiga. Vanligare äratt av

ogiltigt. Vidareförklarasenskilda falletkollektivavtal i det som
skyddsnivåer kun-godtagbaraEG-direktivets minstabör brott mot

skadestånd utdöms.medföra attna

våra förslagKonsekvenser av

begränsade.förslag mycketvåraVi konsekvenserna äratt avanser
hålladel har varitarbete i dennaSjälva avsikten med vårt att

följerdettanödvändigt minimum. Avförändringsförslaget till ett
jämställdhetenvad gällerbetyda någotförslag inte tordevåraatt

utgifter.förregionalpolitiskt ellermellan ochkvinnor män, statens
konsekvensernaåterkomma tillVi fortsatta arbeteskall i vårt

sysselsättning, jäm-produktivitet,olika arbetstidsförslagav
ställdhet, osv.



28 Summary 1995:92SOU

Summary

Introduction

Swedens economic problemsof the prerequisites for solvingOne
development. active growthhigher, sustainable Ansignificantly

Working Commissionpolicy be pursued. The 1995 Hoursmust
ofCommissionsthis perspective. The tennssetwas up

of the long-termprincipal tasks: analysisreference threecover
working time,of alternative forms of shorterconsequences

provisions for workingof which flexibleinvestigation ways
oflegislation, and investigationtime be introduced Swedishcan

Directive theof the Working Timethe EC onconsequences
sphere.regulatory the working timeSwedish system

Brief Overview

of the ECThis interim considers thereport consequences
under considerable timeDirective. Since the Commission has been

early that proposals fordecided stageat anypressure, was an
should be restrictedamendments the Swedish regulations toto an

proposals have beenminimum level. result,essential, As a our
considered be absolutelyconfmed amendments which toto are

of view for incorporation of the ECfrom legal pointnecessary a
This approach offersSwedish regulatoryDirective into the system.

of thesepossible for future considerationthe greatest scope our
questions.

point, haveTaking the Directive starting madeEC weas our
provisions and havecomparisons with the Swedish statutory

protective of these provisions. thatassessed the value We note
certain significant differences. Thus, under Swedishthere are

be entitledlegislation, all leave which employeeto mayan
from ofregarded equivalent working time. periodsAparttoas

and sick leave could be mentioned parental leave,annual leave
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union duties.for tradeand leaveof studyleave for purposes
workingequivalentperiodsthe onlyDirectiveUnder the EC to
Anotherleave.and sickannual paid leaveperiods oftime are

thelegislationSwedishthatdifferencemajor assumes
theprohibitionsuchwhile thereof night work,prohibition no

nightofthat the durationprescribesinstead,Directive which,EC
be limited.shifts to

Directiveprovision the ECopinion,In everyour
whole,which, theprovisionscorresponds Swedish statutoryto on

Therefore,of protection.degreeemployees highgive a
workingamendmentsdoprinciple, statutorynot propose anywe

of thefeaturesthat the optionaltime. the other hand,On notewe
ECresult of thelimitedbeWorking Hours Act must as a

appliedprotective valueof lowerIf provisionsDirective. area
shouldapplicationsuchcollectiveunder certain agreement,a

thatwill probably be lessinvalid.therefore be deemed common
ruled invalid.thereof Infeaturesthe whole oragreement

breaches offorpossible award damagesshould beaddition, to
the Directive.levels under ECacceptable protectionthe minimum

Board ofNationalgranted by thethe future, dispensationsIn
restrictedhave bewill alsoOccupational Safety and Health toto

regardssupervisionandframework of the Directive,the as
with thecomplianceworking hours muststatutory ensure

Directive.protection under the ECminimum acceptable levels of

DirectiveEC Working Time

ArticleWorking Time Directive ll8alegal basis for theThe
safety andDirective aims thethe of TheRome.Treaty to ensure

organization ofconnection with thehealth of employees
for periodsThe Directive minimum rulesworking time. states rest

timeorganization of workingand other provisions regarding the
work,week, nightincluding restrictions working hours peron

Directive defines the keyshift of work. Thework and patterns
addition,and periods.for example working time Inrestconcepts,
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ofmethodsincludingprovisions,generalofnumberthere a
periods, and alsotime andworkingcalculating rest casesaverage

rulesprincipalthebe made fromexceptionswhich may
for suchprerequisitesand also theDirective,thecontained

regulatoryinto thebe incorporatedDirectiveexceptions. The must
November 1996.later than 23of members notstatessystems

ProvisionsStatutorySwedish

coveredprimarilyworking timeconcerningSwedish provisions are
restrictions thestipulateswhichWorking Act,by the Hours on

andnightperiods e.g.fortime, rulesworkingof restextent
breaks and pauses,mealperiods,breakperiods,weekly rest

forprovisionsandadministrativeofprovisionscertain nature,an
appeals.fees andovertimepenalties,supervision,dispensations,
AnnualtheEnvironment Act,the WorkcontainedThe rules

workfrom e.g.of absenceaffecting leavelegislationAct,Leave
study and theofand leave forparental leaverules for purposes

thisimportancealso ofEmploymentofSecurityAct areon
extensiveinvolvealsoCollectiveconnection. agreements

issues.working timeofregulation

ConsiderationsGeneral

work,basedwhich haveassumptionview of theIn weouron we
arrivingessentials, thatthe bareproposalsconñne toto sayour

provisionsof thevalueprotectiveof thelegal assessmentat a
regulatorythe SwedishandDirectivecontained the EC

intoand takingfully notinginvolvesThisrespectively.system,
haveDirective.the Wecontainedprovisionstheaccount

the ECframeworks whichfutureidentify theendeavoured to
timeof workingregulationregards theestablishwillDirective as

Sweden.
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When have completed this of assignment,aspectwe our we
will be able proceed other tasks, that studyto to to toour say
the prerequisites for and the of various flexible rulesconsequences
for working time and alternative forms of shorter working time. In
this will be returning virtually all thecontext, to aspectswe
covered the EC Directive. commitment thisHence, toat stagea
rules which the of ofresult strict legal thenot assessmentare a
need for harmonization would hinder future work. TheEC our
amendments which should be regarded provisional.we propose as

The definition of the of working time of crucialconcept
importance of the provisions of the Directive.EC Onemost
important difference between the Directive and the Swedish
regulatory the method of calculating working time i.e.system
what be counted working time and what beto toas
considered equivalent working time. The Directiveto statesas
that working time constitute all periods which the employee
working, the disposal carryingemployers and his activityat out or
duties. Under the Directive, when computing workingaverage
time week, periods of annual leave sickness leave for whichper or
the employee receives either be counted timeworkpay may as or
excluded from the period which calculation thusbasedon
reducing the period.

The of working time defined the Workingconcept not
Hours Act, but practice working time that the employeemeans

the employers disposal the place of work, carryingat at out
tasks prepared work required. Under the Swedishtoor so

leave which the employee receivessystem, compensatory as
compensation for overtime work equated with working time,
and this also applies all leave which the employee entitledto to
under other than the Working Hours Act, fromApartstatutes
holidays and sickness leave, this also includes parental leave, leave
for of forstudy, leave trade union duties, leave forpurposes
immigrants study the Swedish language, addition, theInto etc.
Working Hours also contains provisionsAct regarding emergency
and stand-by duty, which taken into separately andaccountare
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regards periods.provisions of the Moreover,affect the Act restas
allowed forof hoursrestrictions regarding the numberthere are

relatingcontains provisionsThe Directiveduty. EC noemergency
Directive,according thestand-by duty and,and toto emergency

regarded working time. theshould be Insuch phenomena not as
made thereforeassumption haveof the basiclight proposewewe

ofthe Swedishamendmentsshould bethat there concepttono
working time.

of ApplicationArea

and waterbornewith air, rail, roadWork connection transport,
by doctorsand work carriedworkfishing and other outat sea,

of applicationexcluded from theundergoing training areaare
whoapplies employeesDirective. This alsocovered by the EC to

themselvesMembertheir employers home.work in states may
applyprovisionswhich the Directivesdecide the toextent to are

the police,activities suchof publiccertain sectortypes as
workservices. principle,certain civil defence Indefence and

covered by the Directive, butdistancehome and workthe at a are
rulesmake exceptions theallowedmember totostates are

andweekly hours theof restrictionsregarding periods andrest on
i.e.categories of employeeswork for certainduration of night

determinedmeasured,working timeemployees whose notnot
employees themselves.decided byadvance or

application forofhas identicalThe Working ActHours areas
exemptions covered bydoes permit all thethe butmost part, not

legislation whichalso other relevantthe Directive. ThereEC
for example the Work Environmentvirtually all employees,covers
The Working Act, however,and the Annual HoursAct Leave Act.

bework whichexcludes employees who out cannotcarry
work their homes,monitored employees whoe.g. own

positions and employeesexecutive comparableemployees or
themselves. alreadywho determine their working time As

categories covered by the ECall these employeementioned, are
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exceptionsallowed makememberDirective, but tostates are
Directives main provisions.regarding of themany

workplacelocation from theWork the home and remoteat a
closely beforestudy thisthe increase. We towant area moreon

questionregards working hours. Thispresenting proposals as
level, forthe internationalalso discussed and studiedbeing at

have madeview of the assumptionsexample the EU. ln we
the Workingconsider that the exceptionregarding task,our we
view of thebe left intact,also for thisHours Act, reason, can

prerequisitesDirective. Theregarding derogations the ECrules
concemedthe employeesfor exception of this kind that mustan -

provisions fulñlled sincebe covered general protectiveby are-
containsWork Environment whichthey covered by the Act,are

addition, the Directives provisionsprovisions of this Innature.
Annualcovered by theregarding holidays for such employees are

night work from theThe provisions regarding apartLeave Act.
of work largelyduration of night shift work andwork, patterns

alsocorrespond provisions the Work Environment whichActto
thesuch employees. that reference be made inWecovers propose

Working Work Environment orderthe ActHours Act toto
theclarify the relationship between working time issues and

general protective provisions embodied the Work Environment
Act.

RestDaily

The all haveEC Directive that employees 11states must
thereconsecutive hours of free time 24 hour period. However,per

indication of what point this free time be arranged.at tono
the of period covering calendar days, for example,In twocase a

the daily period occurred the first hours of the first dayllrest
and the final hours of the second day, the employee wouldll
work for 26 hours without period. Memberrest statesa are
allowed make derogations from the daily period rule forto rest
several of employees and situations.types
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thedailyregardingprovision restThere expressno
employeesthat allprescribestheInstead, ActWorking Act.Hours

05.00period 24.00thenightforfree timehave rest atmust -
preamble the Act,with theaccordancepractice and tohours. ln

sufficientconstituteconsideredbeshouldthese five hours tonot
thehaveEmployeesbasis. todaily temporary arerest, on aeven

Environment Act,WorktheUnderrequire.theyperiod of rest
thebe basedneededperiodof the mustrest onassessment

workingSwedishTheemployee.individualof theprerequisites
and,Directivethe ECembodiedthatfromdifferstime concept

time,workingregardingprovisionsSwedish law,under statutory
whenfactorsrelevantstand-by dutyandduty areemergency

time.and freeemployee leaveassessing
valueprotectiveof theoverallthatconsider assessmentWe an

and theperiodsdailyaboutrulesDirectivesthe restof EC
Swedishthat theindicatesprovisionsSwedishrelevant statutory

incorporationthevalue.protective Hencehighratherhaverules a
would giveperiodsfor dailyprovisions notDirectivesof the rest

of thelightthevalue.protective InWorking Actthe Hours greater
that therethereforemade,havebasic assumptions proposewewe

regulatorySwedishof theamendment system.should be no

Breaks

breaksentitledbeemployeesallDirective, toUnder the EC must
thisfromDerogationshours.of sixdayworkingthe excess

certainmaderule be cases.may
haveemployeesthatstipulates mustWorking Hours ActThe a

numberThe duration,work.hoursthan fivebreak after not more
thetaking intosatisfactory,beof breaks accounttimingand must

replaced bybebreaksworkcertainsituation.work In maycases,
concerningprovisioncontainsalsobreaks. The Actmeal pauses.a

thatindicatesand the ActDirectivethebetweenComparison
protectivehigherhaveWorking Actof the Hoursprovisionsthe a
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amendmentthat there should bevalue. Therefore, propose nowe
of the Swedish regulatory system.

Maximum Weekly Rest Period

leastThe Directive stipulates that all employees haveEC must at
hours consecutive free time seven-day period, in24 of per

certain this free-timeaddition hours of daily11 Into rest. cases,
Weekly periods beperiod be reduced 24 hours.to rest maymay

Derogations from theaveraged period of days.14out over a
provisions for daily be made certainrest cases.may

The Working that employees haveHours Act atstates must
least free each day period.36 hours of consecutive time seven
Exceptions made basis certainbe temporaryon a cases.may

WorkingWe consider that the Swedish regulatory thesystem
the general protective provisions of the WorkHours Act,

Environment legislation regulating and freeand periodsAct rest
time have thehigher protective value than protective elementa
the Directive. amendment of the Swedish regulatoryHence, no

proposed regards provision for weekly periods.system restas

Weekly Working Time

Under the Directive, weekly working time for employeesEC
should whichexceed of hours. The period48not an average on
such calculation based be four months. Inan average may
certain member allowed employ period of sixstates tocases, are a
months for of calculation. collectiveIn agreements,purposes
employer and employee organizations period of 12may agree on a
months. The calculation periods definednotaverage are as
calendar periods. Under certain conditions, member states may
choose theapply rule concerning restrictions thenot to on
working week, providing that each individual employee entitled
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monthweek fourthan hoursrefuse work 48to to per permore
period.

normal working timestipulates thatThe Working ActHours
week. certainhours calendar Inexceed 40must not cases,per

weekfourcalculatedthese hours be40 an average over amay as
time,extension of workingspecial need forperiod. If there ana

four week periodamounting hoursovertime work 48to per
month, but than 200calendarpermitted, 50 hours not moreor per

OccupationalBoard ofThe Nationalhours calendar year.per
dispensation for further hours150Safety and Health grant amay

specialbe workedovertimecalendar Emergency mayyear.per
limit. However,and this there uppercase nocases,

this subjectprovisions of the Act,worked under theovertime
authority.by publicsupervisionto a
Workingof the ActThe provisions Hours greatermean a

working time theregards potentialof restrictivenessdegree as
periodmonths. the ofperiod of four Inof acaseexcesscase a

timemaximum workingmonth, the also restrictsof Act moreone
monthlyalso includesDirective, since thethan the Act a

restriction.
four month period,working timecomparingIn mayover a

for hours beallowsbe noted that the Working ActHours tomore
analysis, however. Asconclusion calls for closerworked. This we

allthe Swedish regulatoryhave already noted, equatessystem
entitled with workingwhich the employeeforms of leave to

working forhave beenemployee consideredtime i.e. toan
of absence ordershe has been granted leaveexample, he toor

figure for normaladdition, results instudy. In agreement aan
which lower than hours week, overtimeworking time 40 per

ofinterpreted working time this figure.beto as excess
stipulatedthe hours weeknormal working time less than 40 per

total number of hoursby law, the result will be that the working
Workingperrnissible will also be lower. Under the Act,Hours

of calendar whichworking time calculated the basis periods,on
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the Directive,such periods predetermined. Underthatmeans are
employed.rolling calculation periods bemay

entitlesalso important that the Annual ActLeaveto note
free time the Directives provisionsemployees than ECto greater

for under the Annualholiday leave. addition, Leave Act,In
sickness period entitles the employeethe of holiday tocourse a

his her holiday leave.postpone or
Swedishconsider that overall of theWe assessmentan

Working legislationregulatory primarily the Hours Act,system
concerning free time leave, the Annual and theand Leave Act
Work Environment indicates that offers employeesAct a

Directive.of protection than the result,Asgreater measure a
that the Swedish should be amended.proposednot system

Annual Leave

Under the Directive, all employees should receive annualEC an
paid leave period of four weeks. Detailed provisions regarding
holiday entitlement and the granting of holidays bemay
determined the national level. The Swedish Annual Leave Actat
stipulates that all entitledemployees 25 days of holidaytoare per

and contains provisions concerning requirements regardingyear
entitlement holidays and holiday consider that thereWeto pay.

call amend the Swedish of ofrules the light theto systemno
Directive.EC

Length of Night Work

The DirectiveEC contains provisions regarding restrictionstwo on
night work. The first rule stipulates that night work must not, on

exceed eight hours each 24 hour period. Under theaverage,
second rule, night work which involves special risks or
considerable physical mental strain exceed eight hoursmust notor

the hour period24 which night work carried otherout-



1995:92SOUSummary38

thispermittedworking timecalculation of notwords average
case.

determinememberDirective,Under the states anmay
theunderworking timecalculatingforperiodappropriate average

ofperiodweeklytheincludeperiod restrule. Thisfirst notmay
eight hoursoffigurethat thewhich24 hours, mayaveragemeans

of eightdaysweek sixhoursbasis of 48calculated thebe peron
makemembercertainaddition, stateshours. In maycases

durationboth theregardingi.e.both rulesregardsderogations as
computationofprohibitiontheshift andof the averageanon

basis.
nightthatassumptionthebasedActWorkingThe Hours on

hours05.00period 24.00the toand thatprohibitedwork -
prohibitiontheExceptionsperiod.nightlyof the toform restpart

under theworkNightcertainworknight cases.occurmayon
monitoring byandsupervisionsubjectActWorking Hours to

authorities.public
theunderprovisionstheoverallmaking assessment,In an

of nightprohibitiontheprimarilyregulatorySwedish system
Act,EnvironmentWorktheWorking Act,Hoursunder thework
andmonitoringandsupervisionregardingprovisionsthe

offerconsideredbetimefree toconcerninglegislation must a
provided bythathighleastwhichprotectionofdegree at asas

work.nightrestrictionsregardingDirectivetherulesthe ontwo
Swedishof theamendmentdoresult,As not propose anywea

regulatory system.

Workersof NightTransfer totheandHealth Assessment
Daytime Work

benightworkwhopersonnel mustDirective, atUnder the EC
commencingpriorhealthfreeentitled toassessmentsto

regularentitledsubsequentlyalsoand toemployment, are
healthexperiencesnightworkswhoIf atassessments. persona
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be the result of nightproblems which might be considered to
work, he she have the option of transfer daytime work.tomustor

Chapter of contains provisionsthe Work Environment4 Act
regarding the delegation of authority. such provisionOne covers
the issuing of regulations by the public authorityGovernment or a
regarding the obligation institute medical examinations theto

of of hazardous view of thiscertain occupations. Intypescase
provision consider that the should assign theGovernmentwe
National Board of Occupational Safety and Health issueto
regulations concerning medical examinations connection with
night work.

As regards the right transfer other work, thatto to notewe
Chapter of the Work Environment stipulates that,3 Act amongst
other things, employer take allmust toan measures necessary
avoid ill-health the work place. the last this involvesIn resort, a
liability transfer employee other work. addition therelnto toan
also the principle embodied the Security of EmploymentAct on
under which there objective grounds for thedismissalare no
employer offerreasonably alternative employment. Incan
combination, these provisions probably rightsthatmean
corresponding those embodied the DirectiveEC already existto
under thereforeSwedish law. that there should beWe propose no
amendment of the Swedish regulatory the light of thesystem
Directives provisions regarding transfer alternativeto
employment.

Guarantees for Night-Time Work

The Directive stipulates thatEC member institutestates may
special rules certain categories of employee. Weto protect
consider that forthere grounds proposing amendmentare no any
of the Swedish regulatory system.
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Workersof NightRegular UseofNotification

nightworkwhopersonnelemployswho atemployer aAn on
authoritiesappropriatethenotify thisbasisregular to somust

theprovision underthecorrespondsprovisionThisrequired. to
liabilityemployersregarding toActWorking HoursSwedish an

of theamendmentthatinformation. Hencesupply noproposewe
for.calledregulatorySwedish system

ProtectionHealthandSafety

nightandshiftsworkwhoemployees atDirective,the ECUnder
their work.ofthewithkeepingprotectionreceive naturemust

workingtheofall timesavailablebefacilitiesProtective atmust
of theand 32ChapterscorrespondprovisionsThese today.

considerdothereforeandAct notEnvironmentWorkSwedish we
Swedishtheofamendmentproposingforgroundstherethat are

regulatory system.

of WorkPatterns

principletheobserveemployersDirective,the EC toUnder are
provisionThisemployee.theadaptedbeshouldworkthat to

protectionregardingprovisionsgeneralthecorresponds to
Environment Act.Workof theand 3Chapters 2embodied in

ofamendmentregardsproposalcall forthereHence, asanyno
regulatorySwedishthe system.

OrganizationsEmployeeandEmployer

callDirective doesthe ECprinciple, notnoted that,haveWe
workingregardsamendmentproposal for statutoryfor asany

precedencetakehowever,Collectivehours. agreements, overmay
ofoptionalTheAct.Working Hoursof the natureprovisionsthe
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legislation doesthisthatthe Working Hours Act notmeans
generalfrom theresultingdiffer from thosewhichestablish limits

regardingWork Environment Actprovisions of theprotective
determineorganizationsand employeewhat employer may

thatDirective doesthe ECcollective However,agreements. mean
madebefuture. Thisobserved thebecertain limits mustmust

should betherefore referenceandWorking Actclear the Hours
Directive thethe Act.made ECto

should continueorganizationsemployeeemployer andThus, to
butissues,regarding working timefree drawbe agreementsto up

of the ECof frameworkthe basis thethey should do so on
thejudge whetherconnection, theyDirective. thisln termsmust

leastwhichoffer protective valuewhich they ataon agree
under the Directive.the provisionscorresponds with

DispensationSupervision and

deviationconcluded regardingbelf collective agreement cannota
OccupationalNational Board ofthefrom the Working Hours Act,

dispensation certainHealthSafety and grant cases.may
beof provisions under theExemption from number Act cana

of work.periods and hours Ingranted this regards restway as
HealthOccupational Safety andthe future, National Board ofthe

whenestablished by the Directiveobserve the frameworkmust
dispensations.grants

of thereplaced the provisionscollective hasagreementa
supervision byWorking concerning hours of work,Hours Act a

required.will beauthority of compliance with thepublic Act not
covered byof working time whichregardsAs notaspects are

future supervision will also involvecollective theagreements,
acceptablewith the Directives minimumensuring compliance

levels of protection.
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Sanctions, etc.

timeworkingcoveringcollectiveabove,noted agreementAs a
This alsothisrequiredsupervisionofficialsigned, not area.

thatapply. Sincesanctions dothat not proposewestatutorymeans
provisionsupplemented byshould beActWorking Hoursthe a

offrameworktheadherecollective tostating that mustagreements
should besanctionsregardingprovisionDirective,the EC a

Directive.the ECwithcomplianceinstituted to ensure
should beprovisionthathand,theWe aoneonpropose,

thereof,featuresthatwhich denotesintroduced agreements, areor
forvalueprotectiveof lowerprovisionsimplyinvalid they a

Directive. However,the ECresulting fromthosethanemployees a
specificcollectiveofapplication agreementthethatruling aa
hand,othertheOnprobablyinvalid common.morecase

minimumof thebreachesforaward damagespossibleshould be to
Directive.under the ECprotectionoflevelsacceptable

Proposalsof OurConsequences

proposalsoftheconsider that are veryWe ourconsequences
interimthisinendeavoursunderlyingintentionlimited. The our

minimum.requiredamendmentsthekeep tobeenhas atoreport
equality ofaffectshouldproposalsthat notThis ourmeans

nationalpolicyregionalandbetweenopportunity ormen,women
expenditure.

thereturningbewilltasks, tofutureoftheIn weourcourse
regardwithhours,workingforproposalsof variousconsequences

equality,employment,productivity, etc.to
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Författningsförslag

Förslag till lag ändring i arbetstidslagen 1982:673om

Härigenom föreskrivs i fråga arbetstidslagen 1982:673om

dels 19 och 20 skall ha följande lydelse,att
dels det införasi lagen skall 24att en a

1§

lagDenna gäller, med de inskränkningar i varje2som anges
verksamhet där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räk-en
ning.

arbetstidenOm för minder- Allmänna skyddsbestämmel-
åriga finns ytterligare be- vad förläggningser avser av
stämmelser i kap. arbets-5 arbetstid finns kap. §2 1i
miljölagen 1977: l 160. arbetsmiljölagen

1977:1160. Särskilda be-
stämmelser arbetstidenom
för minderåriga finns 5i
kap. den lagen.

3§

Genom kollektivavtal kollektivavtalGenomsom som
har slutits eller godkänts har slutits eller godkäntsav av
central arbetstagarorganisa- central arbetstagarorganisa-
tion får antingen tion får, under förutsättninggöras un-
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dantag från lagens tillämp- avtalet innebärinteatt att
ning i dess helhet eller regler med lägre skydds-ettav-
vikelser från bestämmelserna värde skall tillämpas för
i och5 6 §§, § andra7 arbetstagarna vadän som
stycket, 8 10 §§, 12 14 följer U-rådets direktivEav- -

andra och15 § 93/104/EEG den 23samt av no-
tredje styckena. Vidare får vember 1993, antingengöras

bytas måltids- undantag från lagensraster ut mot
uppehåll sådana kol- tillämpning i dess helhetgenom
lektivavtal. eller avvikelser från bestäm-

Avvikelser från 8 9 § melserna i och5 6 §§, §7
andra och tredje styckena, andra stycket, 8 10 §§, 12-
10 § och 13 får§ 14 15 § andra ochgöras samt-

med stöd kollekti- tredje styckena.även Vidare fårav
vavtal har slutits bytas måltids-raster ut motsom av en
lokal arbetstagarorganisa- uppehåll sådana kol-genom
tion. Sådana avvikelser gäl- lektivavtal.
ler dock under tid Avvikelser från 8 9 §en av
högst månad, räknat från andra och tredje styckena,en
dagen för avtalets ingående. 10 och får§ 13 § göras

arbetsgivareEn med stöd kollekti-är ävensom av
bunden sådant kollek- vavtal har slutitsettav som av en
tivavtal förstai lokal arbetstagarorganisa-som avses
och andra styckena får till- tion. Sådana avvikelser gäl-
lämpa avtalet ler dock underäven tiden av
arbetstagare inte högst månad, räknat frånärsom en
medlemmar den avtals- dagen för avtalets ingående.av
slutande arbetstagarorgani- arbetsgivareEn ärsom
sationen sysselsätts i bunden sådant kollek-ettmen av
arbete med tivavtal i förstasom avses av- som avses
talet. och andra styckena får till-

lämpa avtalet även
arbetstagare inte ärsom
medlemmar den avtals-av
slutande arbetstagarorgani-
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sationen sysselsätts imen
medarbete avses av-som

talet.
avtal ogiltigt denEtt iär

reglermån det innebär att
med lägre skyddsvärdeett
skall tillämpas för arbetsta-

följervadän avgarna som
direktivU-rådetsE

93/104/EEG den 23av no-
vember 1993.

19§

kollektivavtal i inte träffas får Arbetarskydds-Kan 3 §avsessom
styrelsen, det finns särskilda skäl,om

avvikelse frånmedge 6 9 § andra och tredje stycke-5
och 12na

medge undantag från vad begränsningen8 § över-avser av
tidsuttag under tid fyra veckor eller under kalendermå-en av en
nad,

ytterligaremedge övertid allmän övertid med högstutöver
timmar150 under kalenderår,ett

medge ytterligare mertid allmän mertid med högstutöver
timmar150 under kalenderår,ett

medge frånavvikelse och andra och13 14 15 §samt
tredje styckena.

Arbetarskyddsstyrelsens be-
slut enligt denna paragraf
får innebära reglerinte att
med lägre skyddsvärdeett
skall tillämpas för arbetsta-
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följervadän avsomgarna
direktivEU-rådets

den 2393/104/EEG no-av
vember 1993.

20 §

ochArbetarskyddsstyrelsenochArbetarskyddsstyrelsen
skallyrkesinspektionen ut-skallyrkesinspektionen ut-

efterlevna-tillsyn överefterlevna- övatillsyn överöva
och delagdennadendeochlagdennaden avav

meddelatsföreskriftermeddelatsFöreskrifter somsom
Vid den-lagen.med stödlagen.med stöd avav

iakttasskalltillsyn ävenna
med lägrereglerinte ettatt

förtillämpasskyddsvärde
vadarbetstagarna än som

direktivU-rådetsföljer Eav
den 2393/104/EEG no-av

1993.vember

24a§

bryterarbetsgivareEn som
på sålag§ denna3mot

avtalet innebär attsätt att
skydds-lägremedregler ett
förskall tillämpasvärde

vadarbetstagarna än som
direktivU-rådetsföljer Eav

betalaskall93/104/EEG,
förlustdenskadestånd för
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uppkommer och för densom
kränkning har skett.som

det skäligt, kanOm är
skadeståndet ned ellersättas
helt falla bort.

Denna lag träder i kraft den november23 1996.
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Utredningsarbetet1

utredningsuppdragetAllmänt1.1 om

regeringen den 26fastställdesdirektivArbetstidskommitténs av
Sveri-lösningutredningsuppdragetjanuari 1995. I sägs att aven

och uthållig tillväxt.höjdekonomiska situation kräver enges
tillväxtpoli-till aktivskall medverkapolitikområdenOlika att en

regeringenutgångspunkt tillkalladetik föras. Med dennakan en
uppgiftkommitté medparlamentarisk att

alternativakonsekvensernalångsiktigaanalysera de av-
arbetstidsförkortningar

kan inför-flexibla arbetstidsreglervilketundersöka sätt-
lagstiftningi svenskas

detarbetstidsdirektiv förutreda konsekvenserna EG:sav-
arbetstidsområdet.svenska regelsystemet

analysera effekternaKommittén enligt direktivet bl.a.skall av
och arbetstidsmönster påalternativa arbetstidsförkortningar pro-

konkurrenskraften,sysselsättningen,duktionen, produktiviteten,
särskilt belysasoch välfärden. Därvid skallorganisationarbetets

bl.a. jämställdheten mellan kvinnorförslagen förkonsekvenser av
och män.

för skall enligt kommitté-central utgångspunkt kommitténEn
iarbetstidsfrågoma fortsättningsvisdirektivet störstaävenattvara

arbetsmarknadensmöjliga utsträckning bör regleras i avtal mellan
enskilde arbetstagarens möjlighet till medinflytandeDenparter.
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dock be-förläggning skallarbetstidernasvalfrihet vadoch avser
aktas.

EG-aspektenavseendeSpeciellt1.2

direk-november 1993denunionens råd 23Europeiska ettantog
104/EEG.avseenden 93/vissaförläggning iarbetstidenstiv om

regelsystemmedlemsstaternasinförlivat iskallDirektivet vara
november 1996.den 23senast

konstate-ArbetsmarknadsdepartementetinomarbetsgruppEn
skillnader före-obetydligaicke1994:74rade i Ds attrapporten

regelsystemet. Ar-svenskaoch detEG-direktivetmellanligger
finnaspunkter kandet vissakonstateradebetsgruppen att an-

ef-arbetstidslagen. Gruppenändringledning övervägaatt aven
förkonsekvenserdirektivetsutvärderingfördjupadterlyste aven

arbetstidsområdet.regelsystemetsvenskadet

bedrivandeArbetets1.3

skedevi i dettaförändringardekonstaterade tidigtVi att avsom
rättslig be-vidvadendastföreslår börutredningen ensomvara

införli-skallbestämmelserEG-direktivetsfördömning krävs att
härtillanledningenregelsystemet. Främstasvenskamed detvas

skede lämnarmöjligt i dettaförändringar störreså småär att som
anledningutredningsarbetet. Enfortsattaför detutrymme annan
justeringartekniskamedgertiden inteden knappa änannatär att

detta del-förslagen iförUtgångspunktenregelverket.av
nödvändigt mini-tillhållasde börsåledesbetänkande ettär att

murn.
åter-kommerutredningsuppdragvårtföljerDet attav

aspekterrad detillutredningsarbetetdet fortsattakomma i en av
analysera ochVi skalldelbetänkande.i dettadiskuterassom

flexiblakonsekvensernaför ochförutsättningarnabedöma av ar-
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arbetstidförkortningar. skalloch Härbetstidslösningar även näm-
bl.a.arbetsmarknadsutskott hänvisat frågorRiksdagensatt omnas

Arbetsmark-aviserat utredningsarbetepågående ellerövertid till
Arbetstid m.m.betänkande 1994/95:AU2,nadsutskottets

kunskapytterligare information och EG:shämtaFör att om
har kommitténsi övrigt pågående arbetearbetstidsdirektiv och

företagit tilloch sekreterareordförande, huvudsekreterare en resa
kommis-för Europeiskaträffat bl.a. företrädareBryssel och där

förgeneraldirektoratgeneraldirektoratsionens V. Detta ansvarar
och sysselsättningsfrågor.bl.a. arbetsmarknads-

behandlar således endast konsekvensernadelbetänkandeDetta
regelsystemet. Vi hararbetstidsdirektiv för det svenskaEG:sav

utredningsuppdraget.övriga delardock påbörjat arbetet iäven av
delvis lägga tonviktBeträffande arbetssätt och metod vi attavser

studiebesök kan bl.a.arbetsplatser. Sådanavid studiebesök på
utredningsuppdra-medverka flertal delarna itill belysa ettatt av

flexibla arbetstidssys-konkreta försök medpåvisaget attgenom
arbetstidsförkortningar. Vidare planerar vioch även atttem

konferenser för sprida inforrna-anordna seminarier och samt, att
skriftserie utrednings-till debatt, inomtion och stimulera utge en

bl.a. olika forskaresSkriftserien kommer återgearbetets attram.
arbetstidsfrågor.syn
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och detarbetstidsdirektivEG:s2

regelsystemetsvenska

Inledning2.1

direktivförslagursprungligakommissionensEuropeiska presente-
Däref-295.final SYN90 317COMrades i september 1990 -

kommissionen,och mellanidiskussionerföljde årsän treter mer
iyttrade sigParlamentetministerrådet.ochEuropaparlamentet en

ok-respektive 27februari 1990den 20och andra läsning,Första
Ekonomiskaförändringar.mängdföreslogochtober 1993, en

decemberdenlämnade yttrande 18sociala kommitténoch ett
juniden 1993,ståndpunkt, 30Rådets s.k.1990. gemensamma

ursprungligakommissionensförändringarinnebar avsevärda av
förändringsförslagparlamentetstillgodosåg vissaförslag samt av

slut-alltså rådettidigareförsta läsningen. Somi nämnts antog
novemberdirektivet 1993.giltigt den 23

förläggning iarbetstidensRådets 93/104/EEGdirektiv om
13.12.1993, 18307,publicerat i EGT Lvissa avseenden s.nr

den 23regelsystemmedlemsstaternasinförlivat iskall senastvara
engelska ochåtergivetDirektivet finnsnovember 1996. svens-

bilagaka i
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redogö-arbetstidsdirektiv2.2 EG:s en-
relse

Allmänt

detRomfördraget, därartikel iDirektivets rättsliga grund 118aär
förbättraskall eftermedlemsstaternaföreskrivs sträva attatt ar-

beträffande fram-Förhållandenasäkerhet och hälsa.betstagarnas
hannoniseras gradvisolika skallarbetsmiljön i deförallt staterna

Harmoniseringenbibehålls.förbättringarsamtidigt gjordasom
alltså friamedlemsstaternaminiminivå ochskall ske är att

bestämmel-formuleradeskyddssynpunkt skarparenationellt ha ur
ser.

di-möjliggjordeartikel 118arättsliga grundendenAtt är att
ministerrådet.kvalificerad röstmajoritet irektivet medantogs
direktivetsin beslutetladeStorbritannien röst när togsomner
direktivet vidgrunden för EG-rättsligaifrågasatte denoch senare

komma under vårendomstolenUtslag fråndomstolen. väntas
1996.

övervägandende allmännatill direktivetingressenI görs som
till relevantahänvisningarför direktivetligger till grund samt

be-Sålundakonventioner.bestämmelser ochuttalanden, nämns
vidsociala stadga,EG:sträffande det antogst.ex. somsenare

stadgadennadecemberden 9 1989. lEuropeiska rådets möte
arbetsför-ochi levnads-förbättringarbl.a. uttalandenfinns om

och för-arbetstidens längdavseendearbetstagarnahållanden för
arbetsorganisationensInternationellaomtalasläggning. Vidare

förläggning, inklusivearbetstidensdet gällerprinciperILO när
avseende nattarbete.

ramdirektivet arbets-det påhänvisas till s.k.ingressenI även
juniden 1989direktiv 89/391/EEG 12miljöområdet rådets av

säkerhetförbättringar arbetstagarnasfrämjaåtgärder för att avom
arbetsmiljödirektiv di-alla dvs.Liksom föroch hälsa i arbetet.

ramdirekti-Romfördragetartikel irektiv baseras 118a ärsom
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det påverkararbetstidsområdettillämpligt på attäven utanvet
arbetstidsdirektivetibestämmelserdetaljeradeellersträngare mer

bestämmelser kon-Ramdirektivetspunktartikel 4. t.ex.om
arbetstidsområdet.gäller såledestroll och tillsyn även

avsnittetavsnitt. det förstabestår fyra IArbetstidsdirektivet av
defi-tillämpningsområdeochändamåldirektivets samt gesanges
and-artiklarna 1 2. Detcentraladirektivetsnitioner termerav -

minimiperioder förangåendebestämmelserinnehålleravsnittetra
förläggningarbetstidensbestämmelservila och andra samtom

tred-artiklarna detveckoarbetstiden 3 7. Ibegränsning avom -
arbets-och Skiftarbeteföreskrifteravsnittet fmns samtnatt-om

innehål-fjärde avsnittetavslutandeartiklarna 8 13. Detrytm -
beräkningsperioder ochbl.a.bestämmelserler allmänna av-om

direktivetinförlivandetanvisningarvikelser närmaresamt om av
artiklarna 14 18.medlemsstaternas regelsystemi -

innehållet ihuvudsakligaredogöras för detdet följande skallI
bilagahänvisas till 2.fullständigadirektivet. direktivetsFör text

2artikel l ochdefinitionerRäckvidd och -

räckvidd. Di-ändamål ochfast direktivetsartikel läggerI 1 man
minimikravföreskrifterdenna artikelrektivet innehåller enligt om

vid förläggningenför arbetstagarnahälsa och säkerhet av ar-
de olika viloperioder ochArtikeln räknarbetstiden punkt 1. upp

övriga be-direktivetomfattasbegränsningar samtavsom
arbetsrytm punktSkiftarbeteangående ochstämmelser samtnatt-

2.
i artikeltillämpningsområdet 1räckviddenAngående anges

arbetsområden, såvälalladirektivet tillämpligt påpunkt 3 äratt
i artikel ii den betydelse 2offentliga privata som angessom

artikel i arbetstidsdirektivetdet påverkar 17ramdirektivet attutan
finns beträffandeavvikelsemöjlighetervilkaartikel 17 somanger

artikel i ramdirektivet stårhuvudbestämmelser. 2direktivets I
alla arbetsområden,direktivet tillämpligt påangivet det äratt

iskall bestämmelsernaoffentliga. Dock intebåde privata och
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ramdirektivet tillämpas särskilda omständigheter,när är ty-som
piska för vissa arbeten inom offentlig sektor, skulle medföra att
verksamheten oundvikligen kommer i konflikt med direktivets
bestämmelser. Som exempel på sådana verksamheter för-anges

polisen och viss civilskyddsverksamhet. Medlemsstaternasvaret,
torde alltså ha visst själva välja i vilken utsträckningutrymme att
bestämmelserna i ramdirektivet och därmed avseendeäven
arbetstidsdirektivet, skall tillämpas inom nämnda områden. Med-
lemsstatema skall dock i sådana fall iaktta de allmänna skydds-
principer direktivet uttryck för artikel punkt andra2som ger
stycket i ramdirektivet.

Artikel undantar dock från1 direktivets tillämpningsområde:
luft-, jämvägs-, och sjötransporter, havsfiske liksomväg- annat
arbete till sjöss det arbete utförs läkare undersamt ut-som av
bildning punkt 3.

Beträffande direktivets definitioner i artikel arbetstid,2 av
viloperiod , 97 , nattarbetande , Skiftarbete ochnatt
skiftarbetare , hänvisas till den fortsatta framställningen, främst
kap. 2.3. och och till direktivtexten i bilaga

Dygnsvila artikel 3-

Artikel har föreskrifter3 varje arbetstagare skall haatt rättom
till minst timmars11 sammanhängande ledighet 24-timmars-per
period.

Raster artikel 4-

Artikel 4 varje arbetstagare har arbetsdag längreattanger som en
timmar har tillän Direktivet beskriverrätt dock interast.sex en

hur skall utfonnad.närmare utformning,Rastens bl.a.rasten vara
dess längd och förläggning, skall i stället bestämmas kol-genom
lektivavtal eller, då sådana avtal inte kommer till stånd, genom
nationell lagstiftning.
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Veckovila artikel 5-

Artikel alla arbetstagare under period sju5 varjeattanger om
dagar, skall ha till minst 24 timmars sammanhängande ledig-rätt
het plus timmarde arbetstagaren har till i form dygns-ll rätt av
vila.

Begränsning veckoarbetstiden artikel 6av -

Enligt artikel skall6 veckoarbetstiden begränsas lagar ochgenom
andra författningar eller kollektivavtal. genomsnittli-Dengenom

arbetstiden inklusive övertid for arbetstagare får inte över-ga en
stiga timmar48 sjudagars-period.per

Årlig artikel 7semester -

artikel föreskrivsI varje7 arbetstagare skall ha till år-rättatt en
lig betald minst fyra veckor. Den utform-semester närmareom
ningen regeln får bestämmas nationellt lagstiftningav genom
eller praxis angående till och beviljandet sådanrätten av en se-

årligaDen får inte bytas kontantmester. semestern ersätt-mot
ning då anställningen upphör.utom

Nattarbetets längd artikel 8-

Enligt artikel får inte8 den normala arbetstiden för nattarbe-en
enligttande definitionen i artikel 2 överstiga i genomsnitt 8

timmar under varje 24-timmarsperiod. Om nattarbetande haren
arbete innebär särskilda risker eller fysisk ellerett storsom men-

tal ansträngning, får arbetstiden for den arbetstagaren inte över-
stiga timmar8 under den 24-timmarsperiod då nattarbetet utförs.
Vad skall sådant särskilt betungande arbete skallsom anses vara
definieras i nationell lagstiftning eller praxis eller i kol-genom
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lektivavtal. Vid sådana definitioner skall hänsyn till nattarbe-tas
särskilda konsekvenser och risker.tets

Hälsoundersökning och omplacering nattarbetande tillav
dagarbete artikel 9-

Nattarbetande skall enligt artikel till kostnadsfri häl-9 ha rätt en
soundersökning innan de börjar Därefteranställningen. skall den

tillnattarbetande ha regelbundna sådana hälsoundersökningar.rätt
Nämnda undersökningar skall omfattas lagstadgad tyst-av
nadsplikt och får utföras inom den offentliga sjukvården. Om den
nattarbetande hälsoproblemhar kan visas bero nattarbetetsom
skall han möjligt omplaceras till dagarbete.om

Garantier för nattarbete artikel 10-

Artikel medger medlemsstater, vill, får meddela10 såatt som
särskilda regler, enligt villkor i nationell lagstiftning eller praxis,
för vissa kategorier nattarbetande riskerar ellerhälsa sä-av som
kerhet sitt nattarbete.genom

Anmälan regelbunden sysselsättning nattarbetandeom av -
artikel 11

artikel medlemsstaterna skall vidta de åtgärderl 11 attanges som:
behövs för säkra de arbetsgivare regelbundet syssel-att att som

nattarbetande, anmäler detta till behöriga myndighetersätter om
dessa begär det.

Skydd hälsa och säkerhet artikel 12av -

Enligt artikel 12 skall nattarbetande och skiftarbetare ha häl-ett
och säkerhetsskydd deras arbete. Förmotsvarar artenso- som av
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dessa arbetstagare skall vidtas skyddsåtgärder och finnas skydd-
sanordningar motsvarande de finns för andra arbetstagaresom
och anordningarna skall tillgängliga alla tider dygnet.vara av

Arbetsrytm artikel 13-

arbetsgivareEn organisera arbetet enligt vissattsom avser en
skall enligt artikel hänsyn13 till den allmänna principenrytm ta

arbetet till arbetstagaren, särskilt i syfte lindraatt attom anpassa
effekterna arbetsuppgifter och arbete i förut-monotona ettav av
bestämt Arbetsgivaren skall också hänsyn till kraven påtempo. ta
hälsa och säkerhet for arbetstagarna, särskilt beträffande avbrott
under arbetstiden.

Mer detaljerade gemenskapsbestämmelser artikel 14-

artikelI läggs14 det fast arbetstidsdirektivet inte skall tilläm-att
då det finns detaljerade krav beträffande vissa yrken el-pas mer

ler arbeten i andra EG-bestämmelser.

Gynnsammare bestämmelser artikel 15-

linjeI med artikel i Romfordragetl18a det i artikel 15sägs att
arbetstidsdirektivet inte får hindra medlemsstaterna haatt ur
skyddssynpunkt längre gående bestämmelser nationellt. Sådana
bestämmelser kan finnas i författning, administrativ praxis eller i
kollektivavtal.

Beräkningsperioder artikel 16-

Artikel 16 medlemsstaterna i fråga vissa deattanger om av ovan
angivna bestämmelserna får tillämpa olika beräkningsperioder.
Sålunda medges beträffande tillämpningen bestämmelsenav om
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dock inteberäkningsperiodlängreartikel 5veckovila somen
begränsningbestämmelsenAngåendedagar.överstiga 14får om

fårmedlemsstaternadetartikel 6veckoarbetstiden sägs attav
månader.fyraöverstigerinteberäkningsperiodtillämpa somen

fyra-månadersperiodsådanunderarbetstidenberäkningVid enav
sjuk-ochartikel 7isombetaldperioder semesterskall avsesav

lik-ellerberäkningsperiodeniinkluderasinteantingenfrånvaro
artikel 8längdnattarbetetsgällerdetarbetstid. Närmedställas

faststäl-skalllängdberäkningsperiodtillämpafår varsstaterna en
ellernationellpåarbetsmarknadensmed partersamrådefterlas

skallartikel 5timmarminst 24Veckovilanregional nivå. om
genomsnittet.beräkningenvidinkluderasinte av

17artikelAvvikelser -
avvikelser:kategorierhuvudsakligautläsaskanartikel 17 avtreI

arti-frånmedlemsstaternaföravvikelsemöjlighetgenerellen
kategorierspeciellavissaföroch 168 avklarna

ellerarbetstid inte mätsdebestämtarbetstagare, närmare vars
själva.arbetstagarnabestämmaskanellerförvägibestäms av

arbetstagarkatego-sådanauppräkninguttömmandeickeEn av
artikel 17.1;irier görs

arbets-vissaföroch 16artiklarnafrånavvikelser
arbetsområdenuppräkninguttömmandeickeområden. En av

får17.2.2artikelEnligtartikel 17.2.ifinnsomfattas av-som
ochonormalavidartiklar ävenfrånvikelser nämnagöras

punkt a,kontrollarbetsgivarenshändelseroförutsedda utom
överhän-olycksfallförrisken ärdåellerolycksfallvidsamt
artikelenligtavvikelserkan görasVidareb.punktgande

vissaSkiftarbete ii frågaoch 5artiklarna 3från17.2.3 om
underperioderidelasarbetebeträffandeifall uppsamt som

avvikelser kan görasstädarbete. Dessasärskiltlopp,dagens
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författ-andralag ellerdirekt imedlemsstatenantingen av
kollektivavtal;ellerningsbestämmelser genom

samtligaföroch 16artiklarnaavvikelser från
artikel 17.3enligtfår dockavvikelserarbetsområden. Dessa

vid-innehållerArtikel 17.3kollektivavtal.endast göras genom
kollektivav-kvaliteten avangåendeföreskrifter typen avare

nationellatill olikahänvisningar systemtal samtavsessom
direk-torde framgådettaverkningar. Avkollektivavtals attför

devariationernationellaförtivet utrymmeatt p.g.a.geavser
kollekti-avseendei medlemsstaternafinnsolika system som

verkningar.ochderasvavtal, status

förutsättninggällerartikel 17.1enligt attavvikelserVid som
arbets-förprincipernade allmännaiakttamåstemedlemsstaterna

artiklarna 17.2avvikelser enligtVidhälsa.säkerhet ochtagarnas
fåmåstearbetstagarnaförutsättninggäller mot-och 17.3 attsom

detundantagsfalliellerkompensations-ledighet närsvarande -
kompensa-bevilja sådanmöjligtobjektiva skäl inte är attav

skydd.lämpligttionsledighet -
ledainteoch 17.3enligt 17.2avvikelsefårEnligt artikel 17.4

veckoarbetstidenberäkningberäkningsperiod förlängretill aven
förtill skyddprincipernaallmännademånader. Omän ar-sex

medlemsstater-dockskallhälsa iakttas,säkerhet ochbetstagarnas
beräkningsperioderkollektivavtalmöjlighet tillåtaha att omna

månader.tolvinte överstigersom

18artikelSlutbestämmelser -

novemberden 23medlemsstaternaskallEnligt artikel 18 senast
nödvän-författningareller andrade lagar ärantagit1996 ha som

genomförda.direktivet skallibestämmelsernadiga för att vara
arbetsmarknadenstillöverlåtakanMedlemsstaterna parteräven

dockså skerbestämmelserna. Omnödvändigade ärfastställaatt
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medlemsstaterna de ansvariga för direktivets bestämmelseratt
efterlevs punkt a.

Direktivet möjlighet för medlemsstaterna inte till-ger en att
lämpa bestämmelsen i artikel 6 begränsning veckoarbets-om av
tiden. Om så sker skall dock medlemsstaten iaktta de allmänna
principerna skydd arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Dess-om av

föreskriver artikel 18utom punkt i rad ytterligare förut-en
sättningar medlemstaten har iaktta den väljer inteattsom attom
tillämpa artikel Här kan det krävsnämnas samtyckeatt ett av
den enskilde arbetstagaren arbeta 48 timmar iatt än veckan imer
genomsnitt under fyra-månadersperiod. Arbetstagaren får inteen
lida skada han inte sådant samtycke.om ger

Medlemsstaterna medges också möjlighet inte omedel-atten
bart den 23 november 1996 ha bestämmelser årlig betaldom se-

artikel Medlemstaternamester kanmotsvarar enligt artikelsom
18 punkt under övergångsperiod högst år hatreen om
bestämmelser endast till veckorsrätt betaldtresom ger semester
och med villkor i artikel i övrigt.7samma som

Övriga bestämmelser i artikel 18 karaktären anvisningarär av
för genomförandet direktivet. dessaAv skall här endast näm-av

punkten vilken föreskriver s.k. icke-regressionsbestäm-nas en
melse. Innebörden torde direktivet inte får medföraattvara att en
medlemsstat genomför försämringar i nationella bestämmelser.
Det däremot tillåtetär olika bestämmelseratt följeranta som av
ändrade omständigheter, så länge direktivets minimiskydd efter-
levs.
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författnings-svenskamedJämförelser2.3

på kol-exempelbestämmelser samt

lektivavtalsregler

Allmänt

främstarbetstidsdirektiviBestämmelserna EG:s motsvaras av
arbetsti-innehåller regler1982:673.arbetstidslagen Lagen om

vissa där-arbetstidenbegränsningförläggning ochdens samtav
dispo-emellertidArbetstidslagenbestämmelser.med tillhöriga är

slutits ellersådanakollektivavtal, främstförsitiv till förmån som
kan dåarbetstagarorganisation. Lagencentralgodkänts enav

möjligai lagenbestämmelserdelvis. Vissahelt eller ärfrångås
tid.begränsadkollektivavtal förlokalafrångå ävenatt engenom

Även viduppmärksammasbörarbetsmiljölagen 1977:1160
föränd-föranlederEG-direktivetutsträckningdenbeslut och iom

Arbetsmiljölagenregelsystemet.svenskaringar det är enav
kol-intemedger alltsåförfattning ochtvingande avsteg genom

lagenarbetstid ibestämmelserfinnslektivavtal. Det även om
sjöarbetstids-husligt arbete och iarbetstid i1970:943 m.m.om

tillämpningsom-vid Bestämmelsernasocksålagen 1970:105. Se
1977:480.semesterlagenskallråde. Slutligen nämnas

EG-direktivetmellanjämförelserskallavsnittdettal göra
EG-direktivet utgångs-Viregelsystemet.det svenskaoch tar som

enligthuvudregeldirektivetsjämförelsepunkt. varjeVid nämns
genomsnittsberäknaeventuell möjlighetartiklarna 13,3 att-

till avvikelser ochmöjlighetereventuellaartikelenligt 16 samt
ochartikel 18,respektiveartikel närmasteundantag enligt 17

författningen.svenskamotsvarigheter i den
till förmån fördispositivsin helhetarbetstidslagen iDå är

dessdirektivet medgerförbundsnivå och dåkollektivavtal på att
avtal mellan arbets-nationelltgenomförsbestämmelser genom

vissa jämförelservidkommermarknadens ävenparter, ange
kollektivavtalsregler.svenskaexempel
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tillämpningsområdeBestämmelsernas

EG-direktivet artikel 1-

allatillämpligt inomkonstaterat direktivetVi har tidigare äratt
angivnaoffentliga, med vissaarbetsområden, såväl privata som

havsfiske lik-sjötransporter,luft-, jämvägs-, ochundantag: väg-
utförs läkaretill sjöss det arbetearbete samtannat som avsom

viss offent-medger direktivet förutbildning.under Dessutom att
denbestämmelserna imedlemsstaterna tillämparlig verksamhet

medger.dessa arbetenutsträckning artensom av

författningsbestämmelserSvenska

utfördär arbetstagaregäller varje verksamhetArbetstidslagen
dock inte iräkning gällerarbetsgivares 1 §. Lagenarbete för en

uppräkning iföljande fall enligt 2 §:

eller under så-utförs arbetstagarens heml. arbete i annarssom
arbetsgivarensinte kanförhållanden detdana att vara upp-anses

ordnat,gift vaka hur arbetetöver äratt

till arbets-med hänsynutförs arbetstagarearbete somsom av
eller därmedföretagsledandeoch anställningsvillkor haruppgifter

sinamed hänsyn tillarbetstagarejämförlig ställning eller somav
arbetstid,disponeraarbetsuppgifter har förtroendet själva sinatt

utförs arbetsgivarens hushåll,arbete isom

skeppstjänst. "

hushåll finns särskilda be-arbete utförs i arbetsgivarensFör som
husligtarbetstid i arbete.stämmelser i lagen 1970:943 om m.m.

finns i sjöarbetstidslagenRegler arbetstider vid skeppstjänstom
Regeringen kan enligt andra stycket föreskriva1970:105. 2 §
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frånundantagitsskeppstjänsttillämpasarbetstidslagen somatt
arbetstidskungörelsenVidare skallsjöarbetstidslagen. nämnas

vid vissavilotiden1994:1297förordningen1982:901, om
1970:550sjöarbetstidskungörelsenlandet,inomvägtransporter

färdskri-vilotiderochkör-1993:184 samtförordningenoch om
vid vägtransporter.vare

innehåller all-ochlagstiftningtvingandeArbetsmiljölagen är
arbetsmil-godtagbarskallvadförkravmänna vara enansessom

förstakap.kapitlen. 2tredje lochframförallt i andrajö, paragra-
förläggningstadgasarbetsmiljölagenfjärde stycket, attfen, av

och arbets-arbetsorganisationteknik,beaktasskallarbetstider när
utformas.innehåll

exempelKollektivavtal -

undantardelvishelt ellerkollektivavtalfinns mängdDet somen
exempel undantagnatillämpning. Somarbetstidslagens grup-

bådaanhörigvårdare,ochassistenterpersonligakan nämnasper
kommunala sektorn.deninom

Definitioner

artikelEG-direktivet 2-

tillstårarbetstagarenall tid dåarbetstidDirektivet definierar som
ellerutför aktiviteterhonomförfogande och åtarbetsgivarens

inteperioddirektivet varjeenligt äruppgifter. Viloperiod är som
bestämdminst sju timmar,periodvarjearbetstid. Natt är en-om

klockanmellanomfattar periodenlagstiftning,nationellligt som
dels varje arbetsta-nattarbetandeMedklockanoch24 avses,

nattetid,arbetesitt dagligatimmarutför minst tre avgare som
årsarbetstidsinutför viss delvarje arbetstagaredels en avsom

lag efterantingenskall bestämmasnattetid. Det genomsenare
kollektivavtal.ellerarbetsmarknadensmedsamråd parter genom
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Med skiftarbete varje metod delar arbetet i skift ochavses som
där arbetstagarna avlöser varandra enligt viss arbetsgången som
kan Skiftenroterande. kan kontinuerliga eller diskonti-vara vara
nuerliga och metoden kan innebära arbetstagarna arbetar vidatt
olika tillfällen under dygnet under given period dagar elleren av
veckor. skiftarbetareEn enligt direktivet varje arbetstagareär

arbetsschema skiftarbete.ingår ivars

Svenska författningsbestämmelser

arbetstidlagen definieras inteI arbetstid. Enligt praxis torde la-
ordinarie arbetstid dock innebära arbetstagaren stårattgens

till arbetsgivarens förfogande arbetsstället och utför arbete för
dennes räkning. gäller vid lagens bestämmelserDetta även om
övertid , nödfallsövertid och mertid . fyraDessa begrepp

inom EG-direktivets arbetstid. Arbetstidslagenryms rymmer
emellertid ytterligare dettatvå begrepp bör inämnassom sam-
manhang, nämligen arbetstids-jourtid och beredskap. Enligt §6

förståslagen med jourtid till arbetsgiva-tid då arbetstagaren står
förfogande utförapå arbetsstället för vid behov arbete.attrens

Med beredskap förstås tid då arbets-enligt arbetstidslagen14 §
får uppehålla sig skall tillutanför arbetsstället ståtagaren men

arbetsgivarens förfogande. Beredskap räknas arbetstidinte som
inverkar inteveckovilan. viloperiod hellerBegreppet ärmen

direkt definierat i lagen får innehåll i reglerna nattvi-ettmen om
veckovila och indirekt13 §, 14 § 15 de-§. Natt ärraster

finierat alla arbetsta-i bestämmelsen nattvila, attom som anger
skall ha ledigt för nattvila och i ledigheten skall ingåattgare

Övrigatiden mellan klockan och klockan24 begrepp de-som
finieras i EG-direktivet nattarbetande, skiftarbete,natt, skiftar-
betare inte definierade i arbetstidslagen.är
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exempelKollektivavtal -

arbetstid,definitioner begreppetfinns olikakollektivavtall av
arbetstidslagen.överensstämmande meddefinitionernaibland är

nattarbetandeSkiftarbete, skiftarbetare,Vad skall anses varasom
Ävenkollektivavtal. definitio-ofta mellan olikaoch varierarnatt

variera.räknas arbetstid kanvad skall Inomsomnen av som
de angivna tjänstgöringsmåttenräddningstjänsten ärt.ex. en sam-

jourtid.ordinarie arbetstid ochmanvägning av

Dygnsvila

EG-direktivet artikel 3-

arbetstagare skall haartikel allaEnligt 3 huvudregelnär att
ledighet 24-timmarspe-timmars sammanhängandeminst ll per

riod.
särskildade arbetstagarkategorier har arbeten denFör som av

föromfattas artikel arbeten vilka arbetstidenl7.lart som av
eller i förväg eller kan bestämmas arbets-inte bestämsmäts av

själva, medlemsstaterna väljakan avvikelsergöraatttagarna
dygnsvila. förutsättning gällerfrån bestämmelsen Som attom

medlemsstaten iakttar de allmänna principerna för arbetstagarnas
dygnsvila kansäkerhet och hälsa. Från bestämmelsen görasom

avvikelser arbetsområden omfattas artikelfor deäven avsom
bl.a. skyd-kräver forl7.2.l arbeten närvaropermanent attsom

egendom kontinuitetda eller och kräver iarbeten sompersoner
servicen eller beskrivs i artikelproduktionen i de fallsamt som

olycksfall och bl.a. vid Skiftarbete dåvid l7.2.3l7.2.2 bl.a. ett
veckovila mellan slutetskift inte kan dygns- ellerochgår ta

början medges avvikelser såvälskift och nästa. Härettav av
kollektivavtal.författninglag eller Somgenomgenom annan som

arbetstagaren skallförutsättning i dessa fall gäller att motsva-ges
kompensationsledighet eller i undantagsfallrande detnär av-

möjligt bevilja sådanobjektiva skäl inte kompensa-är att
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kanslutligen,artikel 17.3Enligtskydd.lämpligttionsledighet -
kol-dygnsvilabestämmelsenfrånavvikelserdet genomgöras om

arbetsområden.samtligalektivavtal för

författningsbestämmelserSvenska

dygnsvila.bestämmelsedirektsaknarArbetstidslagen omen
under-innehålladockkan§nattvila 13Stadgandet enansesom

skallnattvilaendastdygnsvila attprincipliggande angermenom
klockanochklockan 24mellantidenomfatta

exempelKollektivavtal -

dygns-bestämmelservanligtvissaknarkollektivavtalflestaDe om
kol-längd dygn. Ettarbetspassensoftareglerasvila. Däremot per

kor-föreskriverrestauranganställdahotell- ochlektivavtal för en
arbetstids-gällerEG-direktivet. Detsamma ettdygnsvila. äntare

förekommervårdsektomhos Inomarbetstagareforavtal staten.
läkareförkollektivavtalsreglering attEnarbetspass.långa anger

skall beak-arbetstid,obekvämunderarbeteplaneringviddet av
till timmar.18begränsasbörarbetspasssammanhängandeatttas

Raster

artikel 4EG-direktivet -

skall arbetstagarnatimmarlängrearbetsdagen änOm är en-sex
till när-haartikel 4i rätt rast,huvudregeldirektivetsligt varsen

nationellt.fastställasfårutformningmare
underochfalliartikel 17enligtmedgesAvvikelser samma

artikelenligtAvvikelsedygnsvila.förförutsättningar somsamma
beträffandeintemedges dock raster.17.2.3
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Svenska författningsbestämmelser

föreskriverArbetstidslagen arbetstagaren skall erhållaatt rasten
efter fem timmars arbete 15 §. Rasternas antal, längd ochsenast

förläggning skall tillfredsställande med hänsyn till arbetsför-vara
hållandena. får i vissa fall bytasRaster måltidsuppehåll,mot som
räknas i arbetstiden 16 §. Utöver skall arbetstagarnaraster
kunna vilka skall räknas arbetstid inte17 §. Omta pauser, som
kollektivavtal kan träffas avvikelse från lagen, får Arbetar-om
skyddsstyrelsen medge dispens från bestämmelsen rasterom om
det finns särskilda skäl 19 punkt 5.

Kollektivavtal exempel-

Flera kollektivavtal medger byts måltidsuppehållatt raster mot
vid nattarbete förhållandena sådana utbyte intetrots äratt att ett
torde tillåtet enligt lagen. Enligt några kollektivavtal behö-vara

inte arbetstiden högst 6 timmar dag.rast ärver ges om per

Veckovila

EG-direktivet artikel 5-

Huvudregeln enligt EG-direktivet varje arbetstagare skallär att
ha timmars24 sammanhängande ledighet plus de timmamas11
dygnsvila under varje period sju dagar. Veckovilan skall iom
princip omfatta söndag. Om det finns sakliga, tekniska eller ar-
betsorganisatoriska skäl får Veckovilan begränsas till lägst 24
timmar. Veckovilan kan genomsnittsberäknas under perioden

inte överstiger dagar14 artikel 16.som
enligtAvvikelser artikel medges17 i fall och undersamma

förutsättningar för dygnsvila.samma som
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författningsbestämmelserSvenska

skall ha minst 36arbetstagarnaarbetstidslageni14 § attanger
sjuperiodvarjeunderledighetsammanhängandetimmars om
bryterDefinitionerunderberedskap seJourtid ochdagar. ovan

veckoslut.till Un-princip förläggasiskallVeckovilaveckovilan.
tillfälligtvis.Veckovila fårbestämmelsen görasfråndantag om

särskilt för-någotförorsakasundantagetFörutsättningen är att av
intearbetsgivaren. Kanförutseshar kunnatintehållande avsom

Arbetarskydds-fårlagen,frånavvikelseträffaskollektivavtal om
detVeckovilabestämmelsenfrånbevilja dispensstyrelsen omom

skäl.särskildafinns

exempelKollektivavtal -

landstings-ochkommunaladepåkollektivavtal t.ex.flertalEtt
lokalamedgerverkstadsavtaletområdenakommunala samt av-

veckovila.timmars36regelnfrånvikelser om

veckoarbetstidenBegränsning av

artikel 6EG-direktivet -

veckoarbetstidenskallartikeli 6huvudregeldirektivetsEnligt
ii veckantimmarhögst 48arbetararbetstagarensåbegränsas att

för denBeräkningsperiodenövertid.inklusivegenomsnitt,
högsttilluppgåartikel 16.2enligtfårarbetstidengenomsnittliga

perioderskallgenomsnittetberäkningenVidmånader.fyra avav
beräk-inkluderas iinteantingenbetaldochsjukfrånvaro semester

arbetstid.likställas medellerningsperioden
artikelhuvudregeln i 6frånmedger avvikelserDirektivet om

omfattasfalldeendast iveckoarbetstidenbegränsning avsomav
bestämsellerintearbetstidenvilkafor mätsarbetenartikel 17.1

förut-själva. Somarbetstagarnabestämmaseller kanförvägi av
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principernamedlemsstaten iakttar de allmännasättning gäller att
säkerhet och hälsa.för arbetstagarnas

från beräk-Vidare kan avvikelse bestämmelsengöras om
artikeli de fall omfattas 17.2.1ningsperiodens längd avsom

för skyddabl.a. arbeten kräver närvaro attpermanent egen-som
kräver kontinuitet i produk-dom och arbeteneller personer som

olycksfall. förut-servicen och bl.a. vid Somtionen eller l7.2.2
arbetstagarna skall erhålla motsvarandesättning här gäller att

undantagsfall det objektivakompensationsledighet eller i när av-
kompensationsledighetskäl inte möjligt bevilja sådanär att -

fårlämpligt Avvikelse enligt artikel 17.2.1 och l7.2.2skydd.
författningsbestämmelser ellerlag eller andragöras genom

sådan avvikelse får dock inte leda tillkollektivavtal. Engenom
månader artikellängre beräkningsperiod 17.4.än sexen

kollektivavtal enligt artikel avvikelserGenom kan 17.3 göras
för alla arbetsområden med förutsättningar och begräns-samma
ningar artikel och det finns sakliga, tek-i 17.2.1 l7.2.2. Omsom
niska arbetsorganisatoriska skäl kan medlemsstaterna enligteller
artikel tillåta beräkningsperiod högst tolv månader.17.4 omen

förutsättning gäller då de allmänna principerna skyd-Som att om
det arbetstagarnas säkerhet och hälsa måste iakttas.av

skall också direktivet i artikel punkt bHär 18.1nämnas att
möjlighet tillämpa bestämmelsenmedlemsstaterna inteattger en

begränsning veckoarbetstid. Förutsättningen för ett utnytt-om av
jande de allmännadetta medlemsstaten iakttarundantag är attav

ochprinciperna för skydd arbetstagarnas hälsa och säkerhet attav
vidare följande villkor uppfyllda. arbetstagare skall kun-Ingenär

tvingas arbeta 48 timmar i veckan i genomsnittänattna mer
under period högst fyra månader. arbetstagarenFör attomen
skall arbeta krävs han lämnar sitt samtycke. fårDenneattmer

tillfogas skada han inte lämnar sådant samtycke. Arbets-inte om
givaren måste föra anteckningar alla arbetstagare harom som
längre arbetstid den stipulerade. Myndigheterna skall haän ovan
tillgång anteckningar. skältill dessa Av arbetstagarnasrörsom
säkerhet och hälsa skall myndigheterna ha möjlighet förbjudaatt
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begränsningen vecko-överskridamöjligheteneller begränsa att av
arbetstiden.

författningsbestämmelserSvenska

arbetstidslagenanvänderDefinitionerunderSom nämnts ovan
Ordinarielängd.arbetstidensför regleringbegreppolika ar-av

timmar i veckan. Omtill högst 40uppgåfår enligt §betstid 5
arbetsför-ellertill arbetetsmed hänsynnödvändigtdet naturär

i veckan itill timmararbetstiden uppgå 40fåri övrigthållandena
fyra veckor.period högstundergenomsnitt omen

får enligt §arbetstid 8ökadsärskilt behovdet finnsOm av
fyraveckorsperiodundermed högst 48 timmarövertid tas ut en

dock högst 200kalendermånad,undermed timmareller 50 en
kalenderår.undertimmar ett

andra stycket kom-enligtövertid skall 7 §beräkningVid av
förläggs till arbets-ledighetpensationsledighet eller somannan

ordinariefullgjordlikställas medarbetstidordinarietagarens ar-
betstid.

inträffar får dessutomolyckshändelseellerOm natur- en-en
utsträckningi denför arbetenödfallsövertidligt 9 § uttas som

kräver.förhållandena
detkan träffas ochavvikelse intekollektivavtalOm omom

andra tredje punk-första, ochfår enligtsärskilda skäl 19 §finns
bestämmelsendispens frånmedgeArbetarskyddsstyrelsenterna

från bestämmelsendipenskanarbetstid. Vidareordinarie gesom
kalen-alt.fyra veckorövertidsuttag underbegränsning enavom

medge ÖvertidkanArbetarskyddsstyrelsendermånad. utöveräven
timmarna.de 200

exempelKollektivavtal -

för utöka övertiden.används oftadisposivitetArbetstidslagens att
vad i debåde stadgasordinarie arbetstid inkluderarLäkares som
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fastställdindividuelltochbestämmelsernaregleradeavtali en
Arbetstidenövertid.tillmöjligheterfinnsarbetstid. Dessutom

detvanligtVidarebli hög. attalltså ärkanläkareföråretöver
skiftarbete. Van-ochvidveckoarbetstid natt-kortareavtalas om

övertid. Detföravtalaslagensandra ängränserligt ävenär att
beräkningspe-längreavtalasdetocksåförekommer att omt.ex.

arbetstidordinariesåvälberäkninggällervadlagens,rioder än av
likställasskallintekompensationsledighetochövertid, attsom

tid.arbetadmed

Årlig semester

artikel 7EG-direktivet -
skallvarje arbetstagarehuvudregelföreskriver attArtikel 7 som

veckor. Närma-fyraminstbetaldårligtill semesterha rätt omen
föreskrift får bestämmasdennautformningenregler na-avomre

betalningkontantfår bytasårliga mottionellt. Den semestern
upphör.anställningenfall dådeendast i

bestämmelse.dennafrånavvikelserintemedgerDirektivet
övergångsperiodunderväljamedlemsstaterna attkanDäremot en

underavsnitt 2.2.ibeskrivits setidigarereglerha ovan,som
frånundantagskulleoch utgöra ettSlutbestämmelser som

huvudregel.nämnda

författningsbestämmelserSvenska

i lagenoch1977:480semesterlagenifinnsRegler semesterom
medarbetstagarevissaförförlängdl5l963:l semester ra-om

arbetstagareharsemesterlagen rättiEnligt 4 §arbete.diologiskt
arbetstagarenmåndensemesterår. Ivarjesemesterdagartill 25

haskall hanintjänandeåret, rättunderförmånsådanhar tjänat
semesterledigheten.undersemesterlöntill
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Kollektivavtal exempel-

Delar semesterlagen dispositiva och kan frångåsärav genom
kollektivavtal. gäller beträffandeDetta reglerna hurt.ex. om se-
mesterledigheten och semesterlönen beräknas samt semester-om
ledighetens förläggning. Det vanligt förekommandeär att semes-
terlagen kompletteras och delvis kollektivavtal, bl.a.ersätts attav
längre semesterledighet eller betald semesterledighetattges er-
hålls sådan inte intjänats lagen.enligträtttrots att

Nattarbetetslängd

EG-direktivet artikel 8-

Artikel 8 föreskriver den normalahuvudregel arbetstidenattsom
För nattarbetande inte får överstiga i genomsnitt åtta timmaren

24-timmarsperiod. denOm nattarbetande har arbeteettper som
innebär särskilda risker eller fysiskt eller mental ansträng-stor
ning påbjuder direktivet den nattarbetande får arbetainteatt mer

timmaråtta under den 24-timmarsperiod utförs.då nattarbetetän
Vad skall fårsådant betungande arbete bestäm-som anses vara

lagstiftning eller kollektivavtal,praxis ellermas genom genom
under iakttagande nattarbetets särskild konsekvenser och ris-av
ker. beräkningen deFör åtta timmarna i fårgenomsnitt, be-av

beräkningsperiod efter samråd med arbetsmarknadensstämmas en
på nationell eller regional nivå. timmarna arbetsta-De 24parter
arbetstagaren har inte inklude-till veckovila skallrättgaren som

de faller inom beräkningsperioden.ras om
enligt artikelAvvikelser 17 medges i fall och undersamma

förutsättningar for dygnsvila.samma som

Svenska författningsbestämmelser

Arbetstidslagen innehåller i 13 § principiellt nattarbetsförbud,ett
vilket innebär tiden mellan klockan och klockan skall24 5att
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ledig. nattarbete tillåts direkt enligt lag andraOm 13 §vara
stycket kollektivavtal inget arbetstideneller sägs attgenom om
skall begränsas till visst antal timmar. Nattarbete kan ävenett
tillåtas enligt 19 punkt dispens Arbetarskyddssty-genom av
relsen det finns särskilda skäl och inte kollektivavtalom om om
avvikelse från nattarbetesförbudet kan träffas.

Kollektivavtal exempel-

principiellaLagens nattarbetsförbud frångås ofta kol-ettgenom
lektivavtal för det enskilda fallet, visst industriföretag.t.ex. ett

ovanligt arbetstidensDet längd under begränsad iär äratt natten
sådana kollektivavtal.

Hälsoundersökning och omplacering nattarbetande tillav
dagarbete

EG-direktivet artikel 9-

nattarbetandeDe skall enligt artikel ha till9 fri hälsoun-rätt en
dersökning innan de påbörjar anställningen och därefter med jäm-

mellanrum. Sådan hälsoundersökning skall omfattas tyst-na av
nadsplikt och får utföras inom den offentliga sjukvården. detOm
kan visas eventuella hälsoproblem beror arbetstagarensatt
nattarbete skall han möjligt till lämpligtomplaceras dagarbe-om
te.

Svenska författningsbestämmelser

arbetsmiljölagenI innehåller kap. bestämmelser bemyndi-4 om
ganden. Enligt § får regeringen eller den5 myndighet regering-

bestämmer, arbete innebär risk for hälsa säkerhet,elleretten om
föreskriva skyldighet foranstalta läkarundersökning.attom om
Sådan föreskrift beträffande hälsoundersökningar for nattarbetan-
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föreskriftuttryckliginte någonfinnsdock inte.föreligger Detde
dagarbete.till Däremotnattarbetandeomplaceringangående av

arbetsmiljölagenkapitlen itredjeochi andra attreglerfinns om
förebyggasyfteiskall beaktasarbetstiderförläggningen attav

arbets-tillhänsynskyldighetarbetsgivaresochohälsa taattom
för arbetetFörutsättningarsärskilda att anpassatagarens genom

åtgärder.andraeller vidtaarbetsförhållandena

nattarbeteförGarantier

artikel 10EG-direktivet -

reglersärskildabeslutamedlemsstaternafårartikel 10Enligt om
arbets-gällerBestämmelsennattarbetande.kategoriervissaför av

nattarbete.sittsäkerhetellerhälsariskerartagare genomsom

författningsbestämmelserSvenska

regler.särskildasådanaförfattning saknarSvensk

nattarbetandesysselsättningregelbundenAnmälan avom

artikel 11EG-direktivet -

skallnattarbetandesysselsätterregelbundetarbetsgivareEn som
myndigheternabehörigadetta till deanmälaartikel 11enligt om

det.begärdessa

författningsbestämmelserSvenska

innebär tillsyns-regelinnehåller i §Arbetstidlagen 21 attsomen
yrkesinspektionenochArbetarskyddsstyrelsenmyndigheterna

och handlingarupplysningarfåbegäran depåhar rätt somatt
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i kap.finns 7bestämmelsemotsvarandetillsynen. Enförbehövs
arbetsmiljölagen.3 §

säkerhetochhälsaSkydd av

artikel 12EG-direktivet -

skiftarbetareochnattarbetandestipulerarartikel 12Direktivets att
säkerhetsskydd artenochhälso- motsvararhaskall avett som

andra arbetstagareförfinnsskyddsåtgärderarbete. Dederas som
till-ochskiftarbetarenattarbetande ochförfinnasskall även vara

dygnet.tiderallagängliga

författningsbestämmelserSvenska

författningen.svenskai denfinns intereglermotsvarandeDirekt
dekapitlentredjeandra ochiföreskriver dockArbetsmiljölagen

skallarbetsmiljönförgällaskallvillkorallmänna att ansessom
innehåller all-arbetsmiljölageniandra kapitletgodtagbar. Det

kapit-tredjeoch detbeskaffenhetarbetsmiljönsreglermänna om
arbetsgivarenfrämstskyldigheterinnehåller allmännadelet som

efter.sighar rättaatt

Arbetsrytm

EG-direktivet artikel 13-

vissenligtarbetetorganisera ettarbetsgivareEn attavsersom
prin-allmännatill denartikel hänsyn13enligtskall tatempo

gällerarbetstagaren. Dettatill sär-arbetetcipen att anpassasom
arbetsuppgiftereffekternalindrasyfteskilt i monotonaatt av

Arbets-fastställtfastställtförhandpåenligt tempo.och arbete ett
säkerhet,ochhälsakraven påtillhänsyngivaren har även att ta

arbetstiden.underavbrottvadspeciellt avser
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författningsbestämmelserSvenska

i denÄven motsvarighetdirektsaknarföreskriftdenna svens-en
Även tredjeochandraframhållasdockskallhärförfattningen.ka

lagen.denkap. §framförallt 2 1ocharbetsmiljölagenikapitlen
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detFörändringarNödvändiga3 av

regelsystemetsvenska över--

väganden

Inledning3.1

för dettautgångspunkteni avsnitt 1.3.konstaterade ärSom
tillregelsystemetsvenskadetförändringarnadelbetänkande att av

nödvändigttillbör begränsasarbetstidsdirektivföljd EG:s ettav
andra 0rd inteskall medförändringartillFörslagenminimum.

direkti-krävs förbedömningrättsligvidvad attlängre än som en
regelsys-svenskainförlivade i detskallbestämmelservets anses

inledningsvis berörts,härtillAnledningen attär,temet. gesom
utrednings-fortsattaför detmöjligakommittén största utrymme

hellerinteförfogande hartid vi haft till vårtarbetet. kortaDen
gående förslag.längreutarbetarmedgivit viatt

tillåterkommautredningsarbetetfortsattai detVi kommer att
arbetstidsdirek-omfattas EG:saspekteralla dei stort sett avsom

hjälpbl.a. medexempel arbetstagaretiv. Ett sådant är av nysom
förhållandenunderelleri hemmetteknik kan utföra arbete annars

typiska arbetenmedicke-typiska,kan menasomvaraansessom
vissamellanarbetsplatsutförs pånormaltarbeten ensom

skillnad från våromfattar tillEG-direktivetbestämda tider.
allt hemarbete.arbetstidslag

med hjälpendast arbeteemellertid inteHemarbete innebär av
eller i någonarbetar hemmaArbetstagareteknik. annanssomny

personliga assistenterdagbarnvårdare,kanhem även t.ex.vara
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teknikarbete.hemindustriellt Nyi s.k.sysselsattaeller personer
antaletsannoliktoch detmöjlighetermedför dock är att ar-nya

distansochi hemmenarbeten ärutför sinabetstagare ensom
skäldettadärförarbetskraften. Det ävenväxande del är avav

utredningsarbetetdet fortsattavi iangelägetsynnerligen att noga
Vidistans.arbete påochhemarbete attuppmärksammar menar

teknik,följdtillbl.a.arbetet,organiserade sätten att nyavnya
arbetstidshänseendeiförslaginnanstuderasbör närmare presen-

teras.
ochutvecklingdenpekasammanhangvill i dettaVi även

inomframföralltinternationellt,f.n. pågårdiskussionerde som
medde-april i årutfärdade ikommissionen ettEuropeiskaEU.

socialaochEkonomiskaEuropaparlamentet,till Rådet,lande
slutlig95 134KOMRegionkommittén ettochkommittén om

handlings-1995-1997. Ihandlingsprogram,socialtmedelfristigt
hemarbeterekommendationdelsaviseras bl.a. omprogrammet en

telearbete ochmeddelandeoch dels1995,halvåretandra ett om
1996.halvåretförstaaspekterhälsomässigasociala ochdess

dokumenten.i bådabehandlasarbetstid kommerFrågor attom
traditio-i desshemarbeteuppgiftEnligt att ta meruppmanavser

rekommendationeniarbete,hemindustrielltform, såsomnella
meddelandetiteknikanvändandemedhemarbeteoch omav ny

tillsattkommissionenpåpekasskalltelearbete. Dessutom att en
informationssamhälletsundersökaförhögnivåexpertgrupp att

diskuteraskommerBl.a.konsekvenser.samhälleligaochsociala
frågoringårvilkenorganisation, iarbetetspåinverkanIT:s om

iskalldennadelrapport presenterasarbetstid. En gruppav
forum förskapatharKommissionen även ettnovember 1995.

Vid-i ijuli år.sitt förstahadeinformationssamhället mötesom
levnads-förbättringförfondenEuropeiskagenomför f.n. avare

telearbetestudierDublinfondens.k.arbetsvillkor denoch om
ocharbetsmiljöavseendebl.a.konsekvenser,socialadessoch

arbetsrätt.
iarbetskonferensenInternationellaskallHär nämnasäven att

rekommenda-konvention ochtillförslagdiskuteradejuni i år ett
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innehål-konventiontillförslagILO-kontoretshemarbete.tion om
förhållandeihemarbetandelikabehandlingförföreskrifterler av

beträf-bl.a.områden,centralaradinomarbetstagareandratill en
konventionenantagandeeventuelltarbetsmiljöfrågor. Ettfande av

dåijuni 1996,tidigastskekommerrekommendationen attoch
läsning.andras.k.genomgåskallförslaget en

arbetstidsdi-i EG:sinnehålletförredogjortkapitel 2iVi har
Viregelsystemet.svenskadetmedjämförelsergjortochrektiv
punktförpunktövervägandenredovisa våraochvidareska nu

igenomvi gårdisposition. InnanEG-direktivetsföljadärvidoch
övervägandenallmännavissadockskallbestämmelsernaolikade

redovisas.

övervägandenAllmänna3.2

utsträckning deti vilkenkapitel övervägaskall i detta närmareVi
arbets-EG:sföljdtillförändrasbehöverregelsystemetsvenska av

utgångspunktframhållit vår atttidigare ärvitidsdirektiv. Som
minimum.nödvändigttillhållasskallförändringareventuella ett
nödvän-bedömningrättsligvidförändringarEndast de ensom

därförskallViföreslås.skallEG-direktivetdiggörs ana-nogaav
detEG-direktivets ochskyddsvärdena ibedömaochlysera svens-

liggerdettabestämmelser. I attrespektiveregelsystemetska nog-
be-direktivetsihelhetenbeaktaochuppmärksammagrant

stämmelser.
tillåterkommaviutredningsarbete kommerfortsatta attvårtI

ViEG-direktivet.ibehandlasaspekteralla dei stort sett som
kommerEG-direktivet attidentifiera dedärförskall somramar

deldennaDåframtiden.iarbetstidsreglersvenskaför avsätta
delar,övrigamed näm-vi fortsättaavklarad kanuppdragvårt är

olikakonsekvensernaochförförutsättningarnautredaligen avatt
arbetstidsförkortningar.alternativaarbetstidsregler ochflexibla

reglerförbindaskedei dettahindrandedärför attDet ossvore
beho-bedömningrättsligstriktföranleds änannat avenavsom
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vi kommerförändringartillförslag attEG-anpassning. Detillvet
provisoriska.därförskallpresentera somses

svenskadetframhållasmed fog kandet attVi re-attmenar
så högtvälarbetstagarnaförharallmäntgelsystemet, ettsett,

föreskriver.EG-direktivetskydddetskyddsvärde som
definitionEG-direktivetskonstateraskanSålunda att av

direkti-enligtmåstearbetstagareaktivitet. Enförutsätterarbetstid
svenskaexempeluppgifter. Somelleraktiviteterutföravet

bestämmelsernaskyddsvärde kan nämnashögtvilka harregler ett
övertidberäkningVidövertid.ocharbetstidordinarie en-avom

hararbetstagaren rättledighetskall allarbetstidslagenligt som
full-medlikställasarbetstid,ordinarietillförläggsochtill som

allt-skalllagarföljandeenligtLedighetarbetstid.ordinariegjord
föräldraledighetsla-arbetstid:ordinariefullgjordmedlikställasså
förtroendemansfacklig1974:358lagen19952584, omgen

ledighettill1979:1184lagen rättarbetsplatsen,ställning om
1974:981lagenskolaninomföreningsuppdragvissaför m.m.,

1986:163lagenutbildning,förledighettillarbetstagares rättom
1988:1465lageninvandrare,försvenskundervisningtillrättom

kommunalla-närståendevård,förledighet samtochersättningom
1991:900.gen

begränsadiendastfinns ut-bestämmelsemotsvarandeEn
genomsnittsbe-skall vidEnligt dettaEG-direktivet.sträckning i

fyramåna-underveckatimmarna48högstderäkning enperav
lik-antingensjukledighetochbetaldendastdersperiod, semester

beräkningsperioden.iinkluderaseller intearbetstidmedställas
bestämmelserinnehållerSvensk lagexempel.andrafinnsDet

vilkenberedskap,ochviloperioder,inverkarvilkenjourtid,om
EG-direk-isaknasbestämmelserSådanaveckovilan.inverkar på

åskåd-ytterligareskillnader kommernämndaSamtligativet. ovan
framställningen.fortsattai denliggöras

arbets-förreglerallmännaarbetsmiljölagenifinnsDessutom
delarviktigaförläggningochlängd ärArbetstidemasmiljön. av

arbetsmiljönpåhelhetssyni denbeaktasskallocharbetsmiljön
arbetsmil-utgårVidareuttryck för.arbetsmiljölagen är ettsom
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skallarbetsmiljönföreskriverochindividen attfrån an-jölagen
i denVi kommerförutsättningar.olikamänniskorsefterpassas

ocharbetsmiljölagentillåterkommaframställningenfortsatta att
ledighetslagstiftningen,såsomvikt,författningar semes-övriga av

anställningsskydd.lagenochterlagen om
arbets-föreslåvill attdetbakgrund sagtsMot ovansomav

totaladenoförändrad ikvarstår väntanprincipitidslagen
justeringarellerkompletteringarEventuellaskall göra.översyn

ellerarbetstidslagentilltilläggformibehövasemellertidkan av
frånutgårföljergenomgångdenVidförfattning. somannan

för våra övervä-och redogörhuvudbestämmelserEG-direktivets
be-dock kortviskalldettapunkt. Innan görpunkt förganden

be-EG-direktivetsgenomförandemetod förfråganröra avom
stämmelser.

kollektivavtaleller3.3 Lag

föreskrifter kanEG-direktivetsnoterade viavsnitt 2.2.I att ge-
ellerförfattningarandraellerlagnationelltnomföras ge-genom

börövervägandenvidare i våravi gårkollektivavtal. Innannom
Sverige.ireglerasdetta börhurtillställningdärför ta

arbetstidlag ärpåbyggerregelsystemetsvenskaDet somen
arbetsmiljölagochkollektivavtalförförmåntilldispositiv somen

skallarbetsmarknadensinnebär partervilkettvingande, attär
bakgrundskyddsprinciper. Motallmännaarbetsmiljölagensiaktta

nödvändigtföreslåendastståndpunktstagande ettvårt att nuav
för-anledninginte någon attförändringarminimum serav

kollektivavtal. Enochmellan lagråderförhållandedetändra som
påverkakommerändåEG-direktivet parternassak attär attannan

disposivitetarbetstidslagensochavtalslösningarför attutrymme
i avsnitt 3.5.dettaMerdärmed begränsas. om

för-dessakrävs,förändringarden månalltså, i attföreslårVi
Somförfattningar.andrahörandedärtillmedi lagändringar görs

ocharbetstidslagenhandförstadet ikonstaterattidigare är
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kapitelåterkommerViaktualiseras.arbetsmiljölagen senaresom
EG-direktivetbeträffandeFörhållandetdiskussiontill4 omen

kollektivavtal.svenskagällandeoch

överväganden jämförelseroch3.4 av

skyddsvärden, m.m.

Allmänt

beträffan-övervägandenför våraredogöraavsnittskall i dettaVi
följdförfattningen tillsvenskai denförändringarnödvändigade

mellan EG-och likheterSkillnaderarbetstidsdirektiv.EG:sav
och kommen-värderaskommerarbetstidslagenoch attdirektivet

teras.

tillämpningsområdeBestämmelsernas

från sinundantarEG-direktivetredovisatavsnitt 2.3.iVi har att
arbets-omfattassigoch föriområdenradtillämpning avsomen

offentlig verk-visstransportsektorerrad samttidslagen, t.ex. en
motsvarandeföreslå någrainteföranledersamhet. Detta attoss

arbetstidslagen.iförändringar
EG-di-faktum,dettauppmärksamma attdockDet värt attär
vissundantamedlemsstaternatillmöjlighet attrektivet ger en

svenskatillämpningsområdet. Denfrånverksamhetoffentlig ar-
arbetstidslagallmänundantagfåmed någrabetstidslagen är en

offentligtsåväl privatalla arbetstagare,tillförsäkrar an-somsom
så-omfattasarbetstagareflerskydd. Relativtställda, settsamma

EG-direktivet.förhållande tilliarbetstidslagenledes av
ocksåarbetstidslagenkonstateratsemellertidhar attDet un-

EG-direktivet.omfattasarbetstagarekategorierdantar avsomav
skall tillämpasintelagennämligenarbetstidslagen sägs att2 §I

kandet inteochhemutförs i arbetstagarens närarbetepå som
hur arbetetkontrollera ärarbetsgivarenankomma attanses
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ordnat punkt eller arbetstagare med företagsledande eller
därmed jämförlig ställlning eller arbetstagare själva dis-som

sin arbetstid punkt 2. Dessa arbetstagarkategorierponerar om-
fattas EG-direktivet. med anledningBör härav arbetstidslagensav
tillämpningsområde förändras

EG-direktivet lämnar möjlighet i artikel för17.1 vissaatten
speciella arbetstagarkategorier avvika från direktivets bestämmel-

dygns- och veckovila, begränsning nattarbete ochser om av ar-
betstiden vecka Dessa arbetstagarkategorier skallsamt raster.per
ha arbeten arbetstid inte eller bestäms i förväg ellermätsvars
kan bestämmas arbetstagarna själva.av

Bl.a. teknik det möjligt kontrollera arbetstiden förgör attny
vissa de arbeten undantas arbetstidslagen enligt vadav som som
beskrivits därförDet viktigt i det fortsatta arbetetär attovan.

utreder detta. sådan översiktEn nödvändig innan kanärnoga
ställning till arbetstidslagens tillämpningsområde bör änd-ta om

bakgrundMot vår valda utgångspunkt därför attras. av menar
direktivets flexibilitet detta område artikel följaktligen17.1
bör utnyttjas i detta skede utredningen. Arbetstidslagenav
tillämpningsområde kan därmed kvarstå oförändrat tills vidare.

Förutsättningen enligt EG-direktivet för utnyttja dennaatt av-
vikelsemöjlighet dock de allmänna principerna för arbets-är att

hälsa och säkerhet iakttas. tydliggöraFör förut-tagarnas att att
sättningen angående de allmänna skyddsprinciperna uppfylldär

vi hänvisning till arbetsmiljölagen bör i arbets-att görasanser en
tidslagen. Arbetsmiljölagen nämligen allmängiltig och omfattarär
således de här diskuterade arbetstagarkategoriema.även

Arbetsmiljölagen föreskriver allmänna krav arbetsmiljön
och det framgår klart i förarbetena till ändringarna i den lagen
som trädde ikraft juli1 1991 arbetstidens längd och förlägg-att
ning del arbetsmiljön,är 1990/912140 ff.s.32 Seen av se prop.

i proposition arbetstidslagäven prop. 1981/82:l54 s.17.om ny
Detta förhållande således redan gällande i Sverigeär och vadrätt
vi föreslår skulle endast förtydligande denna. Som viettvara av
skall återkomma till i den fortsatta framställningen har dock ar-
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avseenden. Vi kommerandraibetydelsebetsmiljölagen även
ihänvisningallmän görsföreslåkapiteldärför i 7 att ar-att en

arbetsmiljölagen.tillbetstidslagen
arbetstaga-kategoriernämndaframhållasskall attDet även av

regelDirektivets1977:480.semesterlagenomfattas omavre
arbetstagare.för dessaupfylldsåledesärsemester

Dygnsvila

varjekonstaterattidigare attföreskriverEG-direktivet ar-som
ledighetsammanhängandetimmarserhållaskall llbetstagare

sådansaknarArbetstidslagen24-timmarsperiod.varjeunder en
i Be-nattvila 13regelnfinnsdygnsvila. Däremotregel omom

nattvilaförledigtskall haarbetstagareallastämmelsen säger att
och klock-klockan 24mellantidenskall ingåledighetenioch att

andra§enligt 13falli vissafrångåsfårNattarbetsforbudetan
stycket.

1976/77: 149,arbetsmiljölagen prop.till bl.a.förarbetenal
för nattvi-ledighetbehövligkraveterinrasff.sid. 308 attom

behöv-Dennattimmarna.egentligadeenbartsikteinte tar
möjligheter-ibegränsningarinnefattaocksåskallledighetenliga

Vidarekvällsarbete.ochtillarbetstagareanlitaatt morgon-na
nattvilan inteförminimumde timmaruttalas att somangessom

varaktighettillräckligledighetkantillfälligt utgöra avansesens
långsåtillsåledeshararbetstagare rätt311. Ena. ens.prop.,

det får på-sådanarbetet attbehövs. Om artärdygnsvila avsom
under någonledigiställetskall arbetstagarennattetid an-vara

tid dygnet.nan
dygn-timmarantalvisstsålundaEG-direktivet ett somanger

föreskrifteringa24-timmarsperi0d. Däremotsvila omgesper
kalen-period tvåunderdygnsvila. Omförläggningen omenav

de l1underläggsdygnetdet förstaunderdygnsvilanderdygn
läggsandra dygnetdetunderdygnsvilanochtimmarnaförsta

ledighet.förflytatimmaralltså 26skullesista, utande 11under
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Beträffande svenska regler skall vidare de allmännanämnas
skyddsprinciperna i arbetsmiljölagen tidigare diskuterats. Visom

arbetsmiljölagenhar tidigare konstaterat tillämplig generelltäratt
och arbetstider viktiga beståndsdelar i arbetsmiljön. Vidareäratt

viktigt framhålla arbetsmiljölagen frånutgår männi-är att att att
har olika förutsättningar och därmed risk förskor ohälsa iatt ett

och arbete kan variera beroende vilka arbetstagaresamma som
utför arbetet.

inte baseras kollektivavtalOm nattarbete på följerutan genom
tillämpning lagen, föreskriver lagen tillsyn och myndig-av en
hetskontroll. Tillsynsmyndigheterna kan ingripa med stöd be-av
stämmelsen behövlig ledighet för nattvila arbetspassenom om

viss arbetsplats så långa arbetstagarna får nödvändigär atten
Ävenvila hälsosynpunkt arbetsmiljölagensa. 310.ur prop., s.

tillsynsbestämmelser har betydelse.
finns ytterligare faktorer betydelse förDet är attsom av av-

skyddsvärdet i EG-direktivets bestämmelse dygnsvila.göra om
Vi har tidigare konstaterat direktivets arbetstidsbegrepp äratt av-

annorlunda arbetstidslagens. Vid genomsnittsberäkningsevärt än
veckoarbetstid kan direktivetenligt betald och sjuk-semesterav

likställasledighet med arbetstid. övrigt likställs inga ledigheterI
med arbetstid. Jourtid och beredskap inte enligt direktivetanses

arbetstid. får naturligtvis betydelse förDetta beräkningävenvara
viloperioder såsom dygnsvila. EG-direktivetDå inte räknarav

företeelserdessa arbetstid torde de därför inte bryta vilo-som en
period enligt direktivet. skulle alltså möjligt enligtDet attvara
direktivet samtidigt ha beredskap och veckovila, vilket intet.ex.

möjligt enligt arbetstidslagen.är
Därtill kommer artikel möjligheter till avvi-17att storager

kelser från bestämmelsen dygnsvila. Från bestämmelsenom om
dygnsvila nämligenkan enligt artikel medlemsstaterna avvika17
i det långtsituationer avstånd mellan arbetsplatsen ochnär är

hem l7.2.1.a, i fråga arbetenarbetstagarens där det krävsom
17.2.1.b, i fråga arbeten krävernärvaropermanent om som

kontinuitet i servicen eller produktionen 17.2.1.c, områden
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17.2.l.d, iarbetstopparförutsägbaraförekommervilka detinom
arbetsgiva-händelseroförutseddaonormala eller utomfråga om

visstfrågai17.2.2,olycksfalloch vidkontroll samt omrens
under dagensperioderidelasarbeteochSkiftarbete uppsom

l7.2.3.lopp
erhållaskall arbetstagarnaavvikelservidVisserligen sägs att

undantagsfall,speciellavissaeller, ikompensationsledighet
begränsningar idedock beaktas snävarebörskydd. Härlämpligt

framföralltföljeromfattning,arbetstidensarbetstidslagen somav
EG-direktivets.medjämförtarbetstiddefinitionlagens avav

veckoarbetstiden.vidnedan BegränsningdettaMer avom
erbjuderEG-direktivetskydddetbedömningsamladEn av

påregelsystemetsvenskatill detförhållandeidygnsvilaavseende
EG-införandekonstateraföranleder ettområdet, attatt avoss

skulleintesvenskidygnsvila rättbestämmelsedirektivets om
Med valdavårskyddsvärde.högrearbetstagarnaförmedföra ett
nödvändiggörsförändringarföreslåendastutgångspunkt att som

arbetstidslagen iitilläggnågotEG-direktivet, att numenarav
böravseende inte göras.diskuterat

Raster

tillhaskall rättalla arbetstagare rastföreskriverEG-direktivet att
utform-timmar. Den närmarelängrearbetsdagen ändå är sex

längd, fårgäller avgör-vadregel,sådan rastensningen t.exav en
avviker frånmedlemsstaternamedgerDirektivetnationellt. attas

enligt artikelfallradilagstiftningiföreskrift direktdenna en
i servicenkontinuitetkräveravseende arbetenbl.a.17.2.l som

sådanaolycksfall.vid Ombl.a.och l7.2.2.produktioneneller
motsvarandeerhålladock arbetstagarnaskallskeravvikelser

undantagsfall,speciellai vissakompensationsledighet eller,
skydd.lämpligt

isådana avbrottföreskriverArbetstidslagen äratt raster
påskyldiga kvarintearbetstagarnaarbetstiden då är att stanna

arbetainteenligt lagen behövaskallArbetstagarnaarbetsstället.
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timmar och längd, förläggningfem ochän utan rast rasternasmer
antal skall tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållan-vara
dena. fårfall enligt lagenI utbytas måltidsupp-vissa raster mot
ehåll, inräknas i arbetstiden.vilka har arbetstagarnaUtöver raster
enligt lagen till de behövs.rätt pauser som

jämförelse fårVid arbetstidslagens bestämmelserattansesen
innehåller för arbetstagarna högre skydssvärde detänett som

i EG-direktivet.anges

Veckovila

Enligt EG-direktivet skall alla arbetstagare erhålla en samman-
hängande ledighet minst timmar24 under varje periodom om
sju dagar plus de elva timmarna dygnsvila. princip skall vecko-I

omfattavilan söndag. vissa fall,I nämligen sakliga, tekniskaom
eller arbetsorganisatoriska förhållanden berättigar det, får ledig-

begränsasheten till 24 timmar. Vidare får veckovilan enligt di-
rektivet genomsnittsberäknas period maximalt 14över en om
dagar.

Direktivet medger medlemsstaterna direkt i lag förut-att ger
försättningar avvikelser från bestämmelsen veckovila. Enligtom

artikel 17.2.1 arbetenkan sådan avvikelse ske bl.a. avseende som
kontinuitetkräver i servicen eller produktionen. Enligt artikel
kan17.2.2 avvikelse ske vid bl.a. olycksfall och enligt artikel
vid visstl7.2.3 skiftarbete. förutsättningSom för avvikelse gäller

dock i samtliga fall arbetstagarna skall erhålla motsvarandeatt
kompensationsledighet eller, i vissa speciella undantagsfall,

skydd.lämpligt
stadgar alla arbetstagare skallArbetstidslagen erhålla minstatt

36 sammanhängandetimmars ledighet under varje period sjuom
dagar. Veckovila kan enligt lagen inte utgå arbetstagaren harom
beredskap. långt möjligt skall veckovilan förläggasSå tillsom

från bestämmelsenveckoslut. Undantag veckovila får görasom
tillfálligtvis, det föranleds något särskilt förhållandeom av som
arbetsgivaren har kunnatinte förutse.
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med-veckovilabestämmelsearbetstidslagensVi att ommenar
regelmotsvarandeskyddsvärdehögre änför arbetstagarnaför ett

i arbets-veckovilabestämmelsernaEG-direktivet. Utöveri om
skyddsbe-allmännaarbetsmiljölagensframhållasskalltidslagen

arbetstid ochräknaiskillnaderde sättstämmelser attsamt
viberedskap,jourtid ochbestämmelserarbetstidslagens somom

i vi-skyddsvärdedåbetydelseharoch vilka ävenberörttidigare
skall bedömas.loperioder

veckoarbetstidenBegränsning av

tillstårdå arbetstagarentidarbetstiddefinierarEG-direktivet som
elleraktiviteterutfördärvidförfogandearbetsgivarens samt upp-
till högstfår uppgåarbetstidsådanHuvudregelngifter. säger att

beräknasveckoarbetstiden får ettochveckantimmar i48 att som
Vidmånader.överstigande fyraickeperiodundergenomsnitt en

ochbetaldperioderskallgenomsnittsberäkning semestersådan av
ellerberäkningsperiodeniinkluderasantingen intesjukfrånvaro

tid.arbetadräknas som
fall förlän-vissaimedlemsstaternaBeräkningsperioden får av
beräk-för vilkaarbetenmånader. Detill typer enavsexgas

medlems-får tillämpasmånadermaximaltningsperiod avsexom
artikelEG-direktivetsiframgåri lagmed stöd direktstaterna

verksamhetuttömmande listaickeiDärl7.2.1. somanges en
ochsäkerhets-syften t.ex.i vissakräver närvaropermanent

kontinuitet i servi-kräververksamhetövervakningsarbeten, som
distribu-inomochvårdsektorninomproduktionen t.ex.ellercen

avbrytasinte kanindustrier vilkaochtion samt avvattenav
det förekommer förut-vilkaområden inomskältekniska samt

postservi-turismjordbruk, ochinomarbetstoppar t.ex.sägbara
bilagafullständigadence. För texten, se

sex-må-i lag användadirektfår medlemsstaternaDessutom
händelseroch oförutseddaonormalabeträffandenadersperioden

olycksfall riskenvid eller dåkontroll,arbetsgivarens samtutom
överhängande.olycksfallför är
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medger medlems-konstatera EG-direktivetsåledesVi kan att
beräkningsperioddirekt i lag tillämpa månadersstaterna att sex

verksamhetsområden och situationer.för radlången
i artikelmedger vidare medlemsstaternaEG-direktivet

inte allsiakttagande vissa förutsättningarl8.1.b.i, underatt av
veckoarbetstiden tillbestämmelsen begränsningtillämpa avom

timmar.48
den ordinarie arbetstiden fårArbetstidslagen föreskriver att

vissa fall, det behövshögst timmar i veckan.uppgå till 40 I när
arbetsförhållandena i övrigt,till arbetets ellermed hänsyn natur

genomsnitt under periodarbetstiden till timmar ifår uppgå 40 en
med måndagveckor. Veckan räknas från ochhögst fyra omom

ordinarie arbetstidenarbetsstället. Till deninte bestäms påannat
fyra-veckorsperiodläggas övertid omfattande timmarfår 48 per

Övertiden fårkalendermånad. dockeller timmar50 över-per
Emellertid ytterligaretimmar kalenderår. kan 150stiga 200 per

medges i vissa fall dispenstimmar övertid kalenderår genomper
Till detta kommer det i vissaArbetarskyddsstyrelsen. att spe-av

får nödfallsövertid, vilken inte behäftad medciella fall ärtas ut
dispositivi Vidare arbetstidslagenantal timmar. ärövre gränsen

under iakttagandetill förmån för kollektivavtal i vilka parterna av
kan avtalaarbetsmiljölagens allmänna skyddsbestämmelser, om

ordinarie övertid.arbetstid respektiveannan
Vi vill med räkneexempel jämföra regleringen vecko-ett av

arbetstid i de båda Enligt arbetstidslagen normaltregelverken. är
ordinarie arbetstid timmar veckortimmar i veckan. 40 17,340 x
fyra månader timmar. maximalt årets692 Om ett uttag av
tillgängliga allmänna under de fyra månaderna in-övertid görs

vilkettimmar läggs till de 692 timmarna,nebär 200det att ger
Till detta kommer möjlighet till ytterligaretimmar.totalt 892 en

Arbetarskyddsstyrelsen maximaltefter dispens 150övertid av
speciella fall nödfallsö-timmar kalenderår och i vissa ävenper

förenad med någon i antal timmar.vertid vilken inte är gräns
beräkning enligt EG-direktivet skulle bli 48 tim-Motsvarande

under vilket Härtill17,3 veckor, 831 timmar.i veckan görmar
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arbetsta-förutsättningarbetstid underytterligarekomma attkan
därtill.samtyckelämnargaren

arbets-tillledaverkar alltsåantal timmarjämförelse attEn av
bestämmelseytterligaremedkompletterastidslagen bör omen

fyra-månadersperiod. Jäm-veckoarbetstiden perbegränsning av
jämförelserVi måstehär.inte göradock ävenförelsen kan stanna

EG-direktivetsföreligger i sättskillnaderbeaktar dedär som
regelsystemetsvenskaförhållande till detarbetstid iräknaatt

ledighetslagstiftningen, så-svenskadenföljervadt.ex avsom
föräldraledighet.som

arbetstidordinariedärarbetsvecka, ärfiktivVi lägger ut en
ledighet ochrespektivesjukfrånvaroinslagmedtimmar,40 av

räkna.de tvåblir enligtskillnadernavilka sätten attser

FreOns TorTisMån
föräldraledighethh l4sjuk 8h8

ellerarbetstid, 4046 timmarsarbetstidslagenenligtDetta ger
EG-direkti-övertid. Enligttimmaroch 6ordinarie arbetetimmars
och be-då sjukledighetarbetstid,timmarsexemplet 38vet ger

arbetad tidlikställs medföräldraledighetintetald semester men
alltsådärmedvilkenberäkningsperioden,iinteeller räknas

blir kortare.
38arbetstagarearbetstiden förordinarieden är t.ex.Om en

följandekollektivavtal, kanvisstenligti veckantimmar ges
arbetstidslagen,enligtarbetstid och,räknarhurexempel man

enligt de tvåtillgänglig övertid sätten.

FreTorTis OnsMån
föräldraledigheth14sjuk hh 86

övertidh6varav

arbetstid, ellertimmars 38arbetstidslagen 44enligtDetta ger
EG-direk-övertid. Enligtoch timmararbetstid 6timmar ordinarie
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ordinarie arbets-arbetstid. dentivet exemplet timmars Om36ger
arbetstidsla-timmar i veckan alltså enligttiden lägre 40 äränär

tillängliga timmar, inklusive övertid, ocksådet totala antaletgen
tim-enligt EG-direktivet, då alltså de 48lägre. gäller inteDetta

disponibla ordinarie arbetstid lägrei veckan ärär även ommarna
visst mått.än ett

arbetstidsla-beräkning övertid enligtgäller vidDessutom av
för-har till ochall ledighet arbetstagaren rättatt somsomgen

fullgjord ordinarieordinarie arbetstid, likställs medläggs till ar-
föräldraledighet enligt föräldraledig-betstid. Sålunda skall utöver

likställas med fullgjordledighet enligt följande lagarhetslagen,
facklig förtroendemansordinarie arbetstid: lag 1974:358 om

ledighetlag tillställning arbetsplatsen, 1979:1184 rättom
vissa föreningsuppdrag inom skolan lag 9174:981för m.m., om

ledighet för utbildning, lag 1986:163arbetstagares tillrätt om
till svenskundervisning för invandrare, lag 1988:1465rätt om

kommunallagenersättning ledighet för närståendevård,och samt
1991:900.

semesterlagenenligt svenska reglerkanHär även nämnas att
semesterledighet, liksomsjukdom infaller under1977:480 som

viss facklig verk-ledighet för studier i vissa fall och ävent.ex.
arbetstagarensamhet föräldraledighet, medför förrätt attsamt

räkna eller de andra ledighetsdagarnainte sjukdagarna som se-
semesterledigheten. dettaoch skjutapå så Isättmester sam-

manhang semesterledigheten enligtkan nämnasäven att semes-
enligtterlagen direktivet föreskriver 25 dagarlängre vadär än

enligt direktivet och ytterligarelagen och fyra veckor att semes-
terdagar ofta kollektivavtal.avtalas i

mellan de båda regelverken imedför den skillnadDetta att
vi räknade fram i vårttillgängliga veckoarbetstimmar,antal som

blir tydlig. båda regelver-första räkneexempel mindre Deovan,
den skillnademellertid medförken innehåller även annat attsom

räkneexemplet,skyddsvärde tycks framgå det förstai som av
eller helt försvinner.reduceras ytterligare
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beräk-sex-månaderstillämpamöjlighetEG-direktivets att en
vil-situationerochverksamhetsområdenradningsperiod för en

undertillgängliggörsantal timmarinnebär större enket ettatt
liksomsex-månadsperiodernaochfyra-periodgiven samt att

kalenderperioder,definierasintetolv-månadersperioden ur-som
skyddsvärde. Som nämntsdirektivetsytterligareholkar ovan

tillämpainteallsmedlemsstaternadirektivetvidare attmedger
veckoarbetstiden, dvs. systemetbegränsningregeln omavom

tillämpas.samtyckenindividuellamed
arbetstids-föreskriverarbetstidomfattningenBeträffande av

timmar50ellertimmar/vecka, 4840begränsningar,lagen tre
200månadrespektivefyra-veckorsperiod samtövertid perper
möjlig-fallvissafinns iår. Dessutommaximalt underövertid ett

Arbetarskyddsstyrelsendispensövertid efterytterligaretillhet av
gälleri lagbegränsningarSamtligakollektivavtal.eller genom

innebärvilketmånad och år, attvecka,kalenderperiodalltså per
vissa dagarmellanlöpabestämdaförhandperioderna attär

begränsning i sig.innebärdettajusteraskanoch attsamt en
arbets-begränsarmånaderfyraperiodlängre änVad enavser
följervadarbetstid änmöjligadettidslagen uttaget sommerav

lagens bestäm-följdennämligenblirEG-direktivet. Detta avav
förfogande undertillstårtimmarantalvisstmelser ett somom

antalet timmarfyra-månadersperiod kanUnderkalenderår.ett en
ViEG-direktivet medger.vadbliarbetstidslagen änstörreenligt

analyseras sättskillnad måstedennadock nysssomattmenar
direktivetmedgermånad ettjämförelsen görs övergjorts. Om en

dettimmarna ärdesamtliga 831 teo-arbetstidstörre uttag av
vad följerbegränsning änmöjligtretiskt somut utanatt ta annan

vilkenarbetstidslagen,viloperioder änbestämmelserna omav
arbetstidordinarieövertid utövertimmarsmedger 50endast per

kalendermånad.
be-arbetstidslagenpekasskallsammanhangdetta ävenl

motsvarighe-vilka saknarberedskap,jourtid ochstämmelser om
arbetstidinteräknasföreteelserEG-direktivet. Dessai somter

EG-direktivetenligthellerföljaktligen utanochenligt lagen
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betydelse för lagens bestämmelser vi-räknas och harseparat om
loperioder. jourtid finns dessutom regel hur mångaFör en om
timmar får tas ut.som

framhålla arbetsmiljölagens allmänna skyddsbe-Vi vill även
syftar till förstämmelser, vilka såvälsätta gränsatt ytterstaen

arbetstidens längd dess förläggning.som
Arbetstidslagens bestämmelse nödfallsövertid saknarom som

tidigare för timmar fårhur månganämnts övre gräns tasen som
förutsätter bestämmelsen tillstånd söks hos Arbe-Däremot attut.

tarskyddsstyrelsen efter arbetets början.två dygn Arbetesenast
enligt nödfallsbestämmelsen bedrivs sålunda under myndighets-
tillsyn, vilket möjliggör kontroll arbetstiden. Genom centraltav
eller, högst månad, lokalt kollektivavtal kan dock dennaom en
skyldighet avtalas bort. Vid olyckssituationer och liknande med-

vi tidigare har konstaterat EG-direktivet medlemssta-attsomger
använder sex-månaders beräkningsperiod.terna en

Vi samlad bedömning arbetstidslagensattmenar en av
bestämmelser veckoarbetstid och omfattningen arbetstid iom av
allmänhet övriga för området relevanta författningar, medförsamt

för arbetstagarna lika skyddsvärdehögt eller högre detett som
EG-direktivet föreskriver. Med valda vivår utgångspunkt menar
därför arbetstidslagens bestämmelser ordinarie arbetstid,att om
övertid, nödfallsövertid och mertid bör kvarstå oförändrade. Detta

frihet i det fortsatta utredningsarbetetäven större attger oss un-
analyseradersöka och förutsättningar för och konsekvenser av

flexibla arbetstidsregler och eventuella arbetstidsförkortning-mer
ar.

Semester

Alla skall enligt EG-direktivet erhållaarbetstagare minst fyra
veckors betald utformningen dennaDen närmaresemester. av
rättighet får bestämmas nationellt. direktivets artikel 18.1.b.ii,I
medges medlemsstaterna under övergångsperiod stadgaatt atten
betald får uppgå till minst veckor.semester tre
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tillskall haarbetstagarealla rättSemesterlagen attanger
föreskifterfinnslagenår. I ävendagarsminst 25 semester per

alltsåSvensk lagsemesterlön.och ärintjänande semesteravom
därför inte någonföreslårochför arbetstagarnaförmånligmer

förändring.

längdNattarbetets

och EG-di-nattvilabestämmelsearbetstidslagensgällerVad om
nattarbetandeslängdenbegränsningregelrektivets avavenom

skilda utgångs-regelverken harframhållavillarbetspass att
nattarbetsför-principielltfrånutgårArbetstidslagenpunkter. ett

EG-direktivetfall.speciellaavvikelser ifårvilketbud från göras
arbetstidenföreskrivernattarbetsförbudingetinnehåller attmen

timmargenomsnitt 8till iskall begränsasnattarbetandeför per
genomsnittsbe-sådanintetillåtsvissa fall24-timmarsperiod. I en

under dentimmartillbegränsas 8skall dånattarbetetochräkning
utförs.nattarbetet24-timmarsperiod då

det fallbegränsning fördirektivetssaknarArbetstidslagen
föras till lagen8-timmarsgränsenSkall därförtillåts.nattarbete

genomsnittsberäkning-vilka arbetenförskall detoch hur avgöras
tillåtenskallinte varaen

prin-arbetstidslagensviutgångspunktvaldaMed vår attanser
begränsningbibehållas.nattarbetsförbud bör Den natt-cipiella av

idärförskallföreskriverEG-direktivetlängdarbetets sessom
avvikelser frånmöjlighet tillarbetstidslagens natt-samband med

arbetsförbudet.
längd vi harnattarbetetsavseenderegleralltså två attDet är

längdnattarbetetsdåsituationergällertill.ställning Denta ena
situa-andra gällerartikel 8.1. Dengenomsnittberäknas ettsom

tillåtenlängden integenomsnittsberäkning ärdå sådantioner av
artikel 8.2.

följande.vi framhållareglerna villförstaVad den avavser
föreskriva hur långfårmedlemsstaternaDirektivet stadgar att

efter samråd medgenomsnittsberäkning skallförperioden vara
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arbetsmarknadens veckovilan minst timmarparter. Om 24
faller inom beräkningsperioden skall den inte inkluderas vid be-
räkningen artikelgenomsnittet 16, punkt Genomsnittet3.av
kan alltså beräknas veckans sju dagar, vilket 48sex av ger

ledningtimmar vecka. Med detta kan anföras prin-per av samma
cipiella och jämförelser gjordes i avsnittetresonemang som ovan

begränsning arbetstidens omfattning.om av
Arbetstidslagen stadgar sålunda ordinarie arbetstid ka-att per

lendervecka fall får arbetstiden40 timmar. vissaIär genom-
period fyra isnittsberäknas veckor. Begränsningaröver en om

övertidsuttag gäller fyra-veckorsperiod eller kalendermånadper
respektive och eller timmar respektivekalenderår 48 50 200är

tid jämställs ledighet tilltimmar. Med arbetad all vilken harman
dvs. föräldraledighet, studieledighet, ledighet för fackligarätt,

uppdrag Ytterligare övertid och nödfallsövertid kräver dis-osv.
tillrespektive anmälan Arbetarskyddsstyrelsen, vilketpens av

innebär dessa arbetstidstyper står under myndighetskontroll.att
skall dock påpekas ordinarie arbetstid respektiveDet att annan

övertid kan avtalas i kollektivavtal.
Beträffande direktivets regel nattarbetets längd, där arbets-om

tidens längd framräknas genomsnitt, alltsåett attsom menar
väldet svenska regelverket erbjuder så högtsammantaget ett

föreskriver.skydd för arbetstagarna det EG-direktivet Ettsom
tillägg åtta-timmarsregel i avseende skulle inte förhö-dettaav en

iskyddsvärdet.
andra EG-direktivets regler nattarbetes längd före-Den av om

skriver för vissa genomsnittsberäkningemellertid arbeten skallatt
arbetets längd inte tillåten. gäller arbetet i frågaDetta närav vara

fysisk ellerinnebär särskilda risker eller mental ansträng-stor
ning. Vid sådant arbete får arbetspassets längd högst åttavara

24-timmarsperiod då utförs.timmar inom den nattarbetet
tämligen vanligt förekommande arbetspassDet är att natten

timmar. sammanlagda arbetstidenlängre åtta Den veckaär än per
dock inte högre då långa nattarbetspass normalt kompenserasär

fridagar eller nattarbetande har kortare veckoarbets-attgenom en
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föreskriver dock i dennaEG-direktivetkollektivavtal.tid enligt
Di-timmar.till högst åttaskall begränsasdel varje arbetspassatt

från dennaavvikamedlemsstaternamedger dockrektivet ävenatt
regel.

arbetstidslagenkonstateraavsnitt medVi inledde detta attatt
fårFörbudetförsta stycket.nattarbetsförbud §från 13utgår ett

Avvikel-stycket.andrastöd lag i vissa fall 13 §frångås med i
all-med hänsyn till dessom arbetetfår således art,görasser

fort-måstesärskilda omständighetereller andramänhetens behov
situatio-ocharbeten. denattetid Viäven att typer avmenar

situationer,arbetsområden ochinom dehär avses rymsner som
och l7.2.2.artikel l7.2.lomfattas EG-direktivetsvilka av

frånavvikadirekt i lagkan medlemsstaternaBeträffande dessa
hand kom-i förstaförutsättningåtta-timmarsregeln, under att

pensationsledighet ges.
medlemsstater-dessutommedgerArtikel och l7.2.2l7.2.l att
ansträngandefall särskiltfrån regeln i vissaavviker attomna

fall degenomsnittsberäknas. detFörfår inte nattarbetearbeten
har vi24-timmarsperiod genomsnittsberäknastimmarnaåtta per

tillföra detskulleregel intetidigare konstaterat sådanatt en
skyddsvärde.regelsystemet ytterligaresvenska ett

förändringarföreslå deutgångspunkt endastMed vår valda att
nödvändiggör,EG-direktivetsvenska regelsystemetdet somav

direkti-allauppmärksammafinns anledningvi det attattmenar
alltså iskyddsvärde. Vi harför dessaspekter ävenavgöraattvets

nattarbetsför-arbetstidslagensställa EG-regelndenna del att mot
nattarbetefalloch tillsyn för detlagens myndighetskontrollbud,

skillna-skyddsprincipermedges, arbetsmiljölagens allmänna samt
derna i räkna arbetstid.sätt att

EG-direktivet isammanhang påpekasbör i dettaDet även att
arbetsuppgiften utgångspunktarbetet ellerdetta avseende tar som

genomsnittsberäkning skall intevid fastställande ellernär varaav
i dettatillåten. svenska regelsystemet, sammanhang,Detvara

från arbetstagaren och dennes in-främst arbetsmiljölagen, utgår
förutsättningar. svenska kan alltsådividuella Enligt det synsättet
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riskfyllt, detobjektivt kan beskrivasarbete settett varasomsom
förutsättningarna hos den arbets-grad beroende påi varierande

naturligtvis arbeteutför arbetet. kanOmvänt etttagare somsom
farligare ellerborde medföra ringa riskerobjektivt sett vara mer

vissa arbetstagare.ansträngande för
samlad bedömning kansådan jämförelse och efterVid enen

EG-direktivets tvåinte heller den andrakonstateravi alltså att av
tillföra det svenska regelsystemetnattarbete skulleregler ettom

skyddsvärde.högre

omplacering nattarbetande tillHälsoundersökning och av
dagarbete

hälsoun-EG-direktivet ha till friaNattarbetande skall enligt rätt
därefterbörjan och regelbundetdersökningar, före anställningens

omfattas lagstadgadHälsoundersökningen skallartikel 9.1.a. av
inom den offentligatystnadsplikt artikel och får utföras9.2

sjukvården artikel 9.3.
innehåller bestämmelserArbetsmiljölagens fjärde kapitel om

bemyndiganden den myndighet regering-för regeringen eller som
utfärda ytterligare för-Arbetarskyddsstyrelsenbestämmer atten

eskrifter inom bemyndigar regeringenrad områden. kap. §4 5en
meddela föranstalta läkarun-föreskrifter skyldighet attatt omom

dersökning, risk för hälsa eller säkerhet.arbete innebärettom
Regeringen den uppgiften tillkan också delegerasagt ensom
myndighet.

föreskrift finns idag. lämp-hälsoundersökning inte EnEn om
föreskrift kundeför införliva direktivetslig åtgärd attatt vara

Arbetarskyddsstyrelsen utfärda före-uppdrog åtregeringen att
hälsoundersökning nattarbetande,angåendeskrifter motsvaran-av

EG-direktivets bestämmelse.de
vilka häl-EG-direktivet föreskriver nattarbetande haräven att

visas nattarbetet skall möjligt blikan berosoproblem omsom
artikel 9.1.b.till lämpligt dagarbeteomplacerade
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uttrycklig regelsvenska författningen saknarDen rättomen
dagarbete. tidigareomplacering nattarbetande till Somtill av

svenska regelsystemet från nattarbets-redogjort för utgår det ett
bibe-stycket arbetstidslagen vi föreslårförbud första13 § som
sikteEG-direktivets bestämmelser direkthålls. Vissa tarsomav

författ-nattabetande saknas därför naturligen i den svenskapå
bestämmelsen omplacering.ningen, så även om

skyldigheterarbetsmiljölagens tredje kapitel vilkaI anges en
arbetsgivaransvaretarbetsgivare har det gäller arbetsmiljön. Inär

alla åtgärder behövs för förebyggaligger bl.a. vidtaatt attsom
arbetstagaren för ohälsa eller olycksfall Arbets-2 §.utsättsatt

arbetsförhållandena till arbetstagarnasgivaren åläggs att anpassa
arbets-särskilda förutsättningar, också i övrigt hänsyn tilltamen

särskilda förutsättningar vissa fall kan ompla-3 §. Itagarens en
till den lämpligaste åtgärdencering från dagarbetet.ex. natt- vara

omplacering1990/912140 Givetvis kan sådanprop. 45 ens.
endast ske inom för anställningen och enligt anställnings-ramen
skyddslagens regler. särskilda rehabiliteringsansvar1982:80 Det

arbetsgivaren har enligt kap. lagen allmän22 1962:381som om
försäkring kan också i detta sammanhang. Sammantagetnämnas
måste dessa regler innebära det finns skyldighet förattanses en
arbetsgivaren och motsvarande rättighet för iarbetstagarenen-

EG-direktivetden omfattning vad gäller omplace-som anger -
ring från till dagarbete. rättighet för arbetstagarenDennanatt-
förstärks vårt förslag angående till hälsoundersök-rättengenom
ningar redogjorts för. bakgrund valdaMot vår ut-som nyss av
gångspunkt föreslår vi därför inga förändringar i det svenska re-
gelsystemet.

Garantier för nattarbete

EG-direktivets artikel angående garantier för nattarbete artikel
innebär medlemsstaterna10 möjlighet föranstaltaatt attges om

ytterligare skydd för vissa arbetstagarkategorier. Artikeln inteär
föreskrift medlemsstaterna har efterlevaatt attanse som en som
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bestämmelser,införlivandet direktivetsvid utan snarare somav
utnyttja. Medmedlemsstaterna frittmöjlighet det står atten som

artikel föranlederutgångspunkt inte dennavår valda attanser
åtgärder.föreslå någraattoss

nattarbetanderegelbunden sysselsättningAnmälan avom

nattarbetande skallregelbundet sysselsätterArbetsgivare en-som
myndigheter,anmäla detta till behörigaligt EG-direktivet om

artikeldessa begär det ll.
finnsmotsvarande bestämmelsetill EG-direktivetEn som

föreskrivs till-arbetstidslagen.tidigare konstaterat i § Där21 att
upplysningarbegäran få de ochsynsmyndigheterna har rätt att

Vi föreslår alltså ingabehövs för tillsyn lagen.handlingar avsom
bestämmelse i direktivet.anledning denna Detåtgärder med av
bestämmelse med motsvarandedet finnskan även nämnas att en

efter-angående tillsynarbetsmiljölagen,innehåll i kap. 3 §7 av
levnaden den lagen.av

Skydd och säkerhethälsaav

enligtoch i skift skall EG-arbetarArbetstagare nattensom
säkerhetsskyddochdirektivet ha hälso- motsvarar artenett som

Åtgärder anordningar till skyddochderas arbete artikel 12.1.av
vad finnsför nattarbetande och skiftarbetare motsvarar somsom

tillgängliga alla tider dygnetför skallandra arbetstagare vara
artikel 12.2.

EG-direktivet har sin motsvarighet ibestämmelse iDenna
allmännakapitlen i arbetsmiljölagen.och tredje Därandra anges

beskaffenhet kap. arbets-för arbetsmiljöns 2principer samt om
skyldigheter vad arbets-arbetstagares allmännagivares och avser

i framställningen behandlatkap.. Vi har tidigaremiljön 3
inverkan iallmänna skyddsprinciper och derasarbetsmiljölagens

ytterligare iarbetstidshänseende. Vi skall därför intebl.a.
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iföreskrifterarbetsmiljölagenskonstaterabarahär attdetta utan
EG-direkti-detskyddsåvälkapitel gottnämnda somett somger

bakgrunddennasammanhang. Moti dettaföreskriver anservet
medåtgärdernågraföreslåanledningfinnsinte an-det attatt

ochhälsaskyddbestämmelseEG-direktivetsledning avomav
säkerhet.

Arbetsrytm

vissenligtarbetetorganiseraarbetsgivare enattOm avseren
allmännadentillhänsynEG-direktivetenligtskall denne tarytm

försärskiltarbetstagaren, atttillarbetetprincipen att anpassaom
artikel 13.liknandeocharbeteeffekternalindra monotontav

underavbrottbeträffandesärskiltskall iakttas,säkerhetochHälsa
arbetstiden.

anförashärkanförfattningsbestämmelsersvenskaBeträffande
be-angåendeanförtsharprincipi nysssomresonemangsamma

Arbetsmiljölagensoch hälsa.säkerhetskyddstämmelsen avom
välbestämmelseralltsåinnehållerkapiteltredjeochandra som

kap. l §särskilt 2föreskriver,SG-direktivetvaduppfyller
arbets-påtalattidigareVi harframhållas. attkanarbetsmiljölagen

männi-frånutgåroch attiindividenmiljölagen centrumsätter
åtgärder medalltså ingaföreslårViförutsättningar.olikaharskor

arbetsrytm.bestämmelseEG-direktivetsanledning omav

arbetstidslageniändringarBehovet3.5 av

Allmänt

ibestämmelserEG-direktivetskonstateratavsnitt 3.4.iVi har att
denförändringarföreslå någraföranlederinteprincip att avoss

hänvisningföreslagithararbetstiden. Däremotlagreglerade en
itidigare,emellertidharViarbetsmiljölagen.tillarbetstidslageni
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EG-direktivet har vissaredovisatavsnitt och 2.3., gränser2.2. att
arbetstidsla-föranleda viss anpassningböroch aspekter avsom

avvikelser kollek-bestämmelservad gäller lagens om genomgen
Arbetarskyddsstyrelsen. Vi skall idispenstivavtal och avgenom
överväganden angående detta ochför våradetta avsnitt redogöra

och sanktion.tillsynbehandla frågoräven om

för arbetsmarknadensAvvikelsemöjligheter parter

till förmån för kol-dispositiv, helt eller delvis,Arbetstidslagen är
huvudprinciparbetsmarknadenslektivavtal mellan Lagensparter.

eller godkännaskollektivavtal avvikelser skall slutasär att avom
arbetstagarorganisation.centralen

för arbetsmarknadensEG-direktivet lämnar parter attutrymme
huvudbestämmelser.kollektivavtal avvika från direktivetsgenom

motsvarande avvikelserMedlemsstatemas för ärutrymme mer
möjligheterna tillDirektivet dock förbegränsat. gränsersätter

avvikelser och då det svenska regelsystemetskall EG-anpassa
återspeglasbör detta i arbetstidslagen.

kvantifierbartidigare konstaterats finns endastSom en
absolut for från huvudbestämmelse, dvs.eller avvikelsegräns en

till timmar i genomsnittbegränsningen veckoarbetstiden 48av
beräkningsperiod månader enligthögstunder 12 överens-en om

Övrigakollektivavtal. har inga preci-kommelse i bestämmelser
serade i stället iför avvikelser. Gränsernagränseryttre anges

villkor kompensationsledighet, eller i vissa speci-form attav om
undantagsfall lämpligt till arbetstagaren.ella skydd, skall ges

skall uppfyllt avvikelser från direk-villkorDetta görsvara om
veckovila,huvudbestämmelser dygns- ochtivets raster,om

för nattarbetande det avtalaslängdarbetspassens samt omom
begränsningsperiod för genomsnittsberäkning veckoar-längre av

månader.betstiden fyraän
således EG-direktivet vissaVi konstaterar sätteratt yttre ra-

förutsättningar för avvikelser. Då detta fal-uppställeroch ärmar
arbetsmarknadenslet framgå i arbetstidslagendetmåste att parter
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undereller delvis,heltlagen,kan frångåendastfortsättningeni
bestämmelser.EG-direktivetsiakttagande av

arbetsmarknadensförfrågahand bliförstatorde iDet par-en
definieraarbetstidsfrågorkollektivavtalsregleringeniattter av
lämpligtkompensationsledighet ellerskallvad varaansessom

utredningsuppdraglinje med vårtiliggerskydd. Det även som
handfortsättningsvis i förstaarbetstidsfrågornafastslår ävenatt

arbetsmarknadensavtal mellaniskall regleras parter.
möjlighetsåledes haskallarbetsmarknaden attParterna

de skallarbetstidsfrågor,fritt avtalafortsättningsvisäven menom
konstruktionMotsvarandeEG-direktivetsinomdettagöra ramar.

medbestämmandelagenochanställningsskyddfinns i lagen om
bedömadärvidharoch 83. De1994/95:l02 79 attse s.prop.

minstskyddsvärdeavtalas harregler motsva-de ett somsomom
semidispositivaalltsåblirLagreglemaregler.EG-direktivetsrar

lagregler kanlagreglerSemidispositiva.med EU-spärr som
kollektivavtal.avvikas från genom

iakt-regler inteEG-direktivetsinnebärKollektivavtal attsom
sinfrånenskild arbetstagare göra rättskall inte hindra atttas en

regelbörmarkera dettagällande. FörEG-direktivetenligt att en
dei den månogiltigaeller del däravavtalinföras äratt ettom

EG-direktivetvadför arbetstagarenskyddinnebär änsämreett
tillämp-vanligtvis riktasdocktordeOgiltighetenkräver. mot

fallet.i det enskildakollektivavtalningen ettav
detinomhålla sighar vidareArbetsmarknadens attparter om-

skyddsprinciper.arbetsmiljölagens allmännaanvisas iråde som
reglerdock dessakapitel haråterkomma till i 7skallSom

EG-direktivetgenomförandetiandra delarförbetydelse även av
svenski rätt.

EG-direktivets regelpåminnaVi vill här attäven om se-om
dess längd,nattarbete annatföreskrifterna änsamtmester om

icke-dispositiva svenskauppfyllsoch arbetsrytmskiftarbete av
kol-inte kan frångåsalltsåforfattningsbestämmelser genomsom

lektivavtal.
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Myndighetstillsyn och dispenser

innehåller bestämmelser myndighetstillsynArbetstidslagen om
straff- och processrättsliga regler. Vi haroch dispenser vissasamt

Arbetarskyddsstyrelsen, det finns särskildatidigare nämnt att om
kunnat tecknas,skäl och då kollektivavtal avvikelse inte harom

kan bevilja dispens från rad bestämmelser i lagen.en
arbetsmarknadens har hålla sig inom EG-Liksom parter attatt

eventuella avvikelser från arbetstidslagen,direktivets vidramar
vidnaturligtvis Arbetarskyddsstyrelsen det eventuellahar göraatt

samtliga punkter i arbetstidslagen,dispenser. gäller 19 §Detta
alltså ingenvilka har motsvarighet i EG-direktivet. harDeten

avseende arbetsgivarens informationsplikt,betydelse för dispens
omfattningtorde ha betydelse vad arbetstidensstörstutan avser

vad gäller dispenseroch nattarbete. Vi begränsningarnaattmenar
för tydlighetens skull bör framgå direkt i arbetstidslagen.

efter-Beträffande myndighetstillsyn arbetstidslagensöver
levnad framhållas. stadgas i lagensskall följande 20 §Det att

sådanArbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen har utövaatt
de föreskriftertillsyn efterlevnadentillsyn överävensamt av som

tillsynsmyndighe-meddelats Enligt harmed stöd lagen. 21 §av
behövs för till-få den informationpå begäranrättterna att som

arbets-och har vidare komma påmyndigheterna rätt attsynen
polisen lämna hand-ställena. nödvändigt skall därvidOm

räckning.
Yrkesinspektionen Arbetarskyddsstyrelsen får meddelaoch

förelägganden behövs för efterlevnadenoch förbud detta avom
arbetstidslagen. beslut får myndigheten viten.sådanaI sätta ut

myndig-avsnitt framhållit betydelseni föregåendeVi har av
i svenska bestämmelserna.för skyddsvärdet dehetstillsynen

Även förändringar vad den lag-vi inte föreslår några avserom
skall naturligtvis i fortsättningen tillsyns-arbetstidenreglerade

EG-direktivets lägstai sin verksamhet tillsemyndigheterna att
underskrids. tydliggöra dettaskyddsnivåer inte Förgodtagbara att

arbetstidslagen i samband med lagensuttryckligen ibör det anges
tillsynsbestämmelser.
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arbets-kollektivavtalsregleradegäller densidanandraVad å
arbetstidslagentillkomstenVidframhållas.följandeskalltiden av

kollekti-förarbeteni lagensuttalanden attklargjordes omgenom
enligtmyndighetstillsynenbortfallerreglerlagensvavtal ersätter

desssedanDetta54.1981/82:l54 ärprop.arbetstidslagen s.
dennaoch viarbetsmarknaden attpraxisgällande prax-menar

förändras.börinte

Sanktioner

börträffaskollektivavtalbortfallertillsynmyndigheternasDå om
fall. Dettai sådanatillämpaspåföljdsbestämmelsemahellerinte

arbetstidsla-tilli förarbetenauttalandenavsikten enligtocksåär
EU-medlememellertidharSverigeff..47a. somprop. s.gen

regel-nationelladetgenomförs ibaraintetillse EG-rättenattatt
korrektefterlevs på sätt.EG-rätten ettäven attutansystemet,

författningensvenskadenkonstateratavsnitt 3.4.har iVi att
arbetsställepåbestämmelser. Omdirektivetsalla ettuppfyller

tillämpas ochkollektivavtalalltså inteocharbetstidslagen ett
arbetstagarnadettaalltsåinnebärföljer lagen attarbetsgivaren

EG-direktivetsuppfyllerskyddsbestämmelseromfattas somav
straffsank-lagenEfterlevnaden nämntsbestämmelser. är somav

tionerad.
arbetstidslagen börföreslagitavsnitt hardettaTidigare i att

hållsarbetstidsfrågorreglerarkollektivavtalsåformuleras att som
skallbestämmelsesådanFörEG-direktivetsinom att enramar.

bortfaller dockSomsanktioneras.effektiv bör den nämntbli nyss
reglerlagens ersättssanktionssystemochtillsyns-lagens avom

Vi före-fortsättningen.gälla ikollektivavtal. börDetta ävenett
ifallför detpåföljderreglerdärför andra parternaattslår om

minsta godtagbaraEG-direktivetsinte iakttarkollektivavtal
skyddsnivåer.

EG-direkti-efterlevnadensäkerställaförVi att att avmenar
finns anledningdetskyddsnivåer,godtagbaraminsta att sevets

alltsåVi föreslårskadeståndssanktioneras.bestämmelsentill att
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finnsregel skadestånd slag i lag-en av samma som annanom
stiftning område, i föräldraledighetslagenarbetsrättens t.ex.

anställningsskydd22 lagen 38 §, semesterlagen 32§, §om
Skadestândet bör kunna både ekonomiskt och ideellt.etc. vara
bör i vissa fall kunna nedsättas eller helt falla bort.Det

införasbestämmelse detta bör i anslutning till lagensEn om
nuvarande straffbestämmelser.





l09

kol-gällandemellanFörhållandet4

införlivandetlektivavtal och av

arbetstidsdirektivEG:s

novemberden 23medlemsland i EU,Sverige har, att senastsom
EG-direktivet in-ärbestämmelsertill1996 motsvararatt somse

kapitelfrämst iVi harregelsystemet.svenskadetförlivade i sett,
kunnaskullekollektivavtalsregleringarfinnasdet kan2.3, att som

EG-direktivet.ibestämmelserstrida mot
framtidamåsteförändringar blirtillförslagvåra antagnaOm
inom EG-hållasarbetstidslagenfrånavvikelserkollektivavtal om
hargällerkollektivavtaldedirektivets Men ensom nuramar.

avseddaavtalfinns alltsåoch det äråribland fleralöptid somav
november 1996.efter 23bestå ävenatt

ÖvergångsbestämmelserfråganställaVi därförmåste omoss
regelsystemet,svenskahela detsäkerställainföras förskall attatt

föreskrifter.EG-direktivets Detuppfyllerkollektivavtal,inklusive
ka-nedan,arbetstidslagen seföreslå i §3kommertillägg att

frångåfortsättningsvis kankollektivavtalinnebärpitel 7 att
förutsättningunderendastbestämmelser attarbetstidslagens av-

EG-direktivetsinomhållstalet ramar.
princi-framförtshar detlagreglerdispositivaBeträffande nya

Övergångsbestäm-införlagstiftareninvändningarpiella attmot
ogiltigförklaraskollektivavtalbeståendeinnebärmelser attsom

tillförslagenanledninganförde med över-lagrådetvadse av
medbestämmandelagen prop.gångsbestämmelser till

motsägelsefulltharff..520 Detbilaga1975/76:l05, ansettss.
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kollektivavtal.gällandeundanregler skulle slådispositivaatt nya
Å godtagitsharreglerexempel sådanafinnsandra sidan att

anställningsskydd.ändring i lagenlag1993:1496,SFS omom
lag-undvika sådanviljaregeringen sigemellertidharSenast sagt

styrelse prop.frånpåpekande ILO:ssamband medstiftning i ett
s.l8l994/95:76,

slåibland fåtthar dessatvingande lagreglerVad gäller nya
iakttagandeunderkollektivavtal,gällande störstaigenom avmen

tvingandebilaga 520. De1975/76:105,restriktivitet prop. s.
bestå-skall brytadeinnehåll verkarbestämmelsernas avgöra om

rättsförhållanden ellerende
kapitelvidare 7arbetstidslagen sevi föreslår ärtilläggDe

åtagandenföranledda Sverigeskaraktär ochtvingande somavav
skul-karaktärinnehåll ochtvingande reglernasmedlem i EU. De

deföreslåtillräcklig grund fördärmed kunna attattanses vara
därmed för-ochrättsförhållandeni gällandeskall slå igenom att

övergångsbestämmelse.åtföljasändringsförslagen bör enav
dess före-formulerat såarbetstidsdirektiv dockEG:s attär

lagstiftaren ochbådenationelltkan genomförasskrifter avav
arbetsmarkna-svenskadenarbetsmarknadens Parternaparter.

avseende arbets-haft viktig roll, i frågoralltidden har ävenen
arbets-rollen förEU-medlemsskap innebärSverigestider. att

dimension.ytterligaremarknadens fåttparter en
befintliga kollektiv-tilldärför frånVi utgår attatt parterna ser

förinomnovember tillämpasefter den 23 1996avtal ramarna
lagstiftarensåtgärd frånsärskildarbetstidsdirektiv. NågonEGzs

vidtas i detta sammanhang.bör därför intesida
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internationellaövrigaSveriges5

arbetstidsområdetpååtaganden

Sverige rati-skall beakta deutredningsuppdragEnligt vårt av
industriarbe-veckovila iILO-konventionema nr 14ficerade om

fyrtiotimmarsvecka nr 132nr 47 semester.samtte, omom
stipu-industriarbeteveckovila iILO-konventionen 14nr om

skall erhålla 24industriarbetarehuvudregel varjesåsomlerar att
möj-sjudagarsperiod.ledighet Omsammanhängandetimmars per

nationell sed-enligtinfalla de dagarligt skall vilotiden som
föreslår någraförlagd till. Då vi inteveckovilan normaltvänja är

arbetstidslagen angå-regelsystemetförändringar i det svenska
åtagande under dennavi inte Sverigesveckovilaende attanser

påverkas.ILO-konvention
fyrtiotimmarsvecka 1935ILO-konventionen nr 47 antogsom

för-Då vi inte föreslår någraratificerades Sverige 1982.och av
lagreglerade arbetstidengäller denändringar i arbetstidslagen vad

konvention inte på-vi åtaganden under dennaSverigesattanser
förslag.verkas våraav

ILO-konventionen 132reviderade nrDen 1970 semesterom
föreskriver varjeKonventionenSverige 1978.ratificerades attav

årlig betaldskall ha tillarbetstagare rätt semester treomen
föreskrifter bl.a. intjä-Konventionen innehållerveckor. även om

och förläggninglön undernande semesternsemester, av se-av
förändringar i de svenskainte föreslårvi någraDåmestern. reg-

under dennaSveriges åtagandenpåverkas intelerna semesterom
förslag.vårakonvention av
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Såvitt vi förstår föreligger inga andra Sverige ratificeradeav
ILO-konventioner inom de områden behandlas EG:ssom ar-av
betstidsdirektiv. Sverige har alltså inte ratiñcerat denågon av
ILO-konventioner gäller ochnattarbete hänvisas till isom som
ingressen till arbetstidsdirektivet kapitelse 2.2.ovan,

föreligger antal ILO-rekommendationerDet gällandeäven ett
arbetstidsfrågor. kan rekommendation angåendeHär 116nämnas
förkortning arbetstiden prop. 1963:29.av
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förslagenkonsekvenser6 Vissa av

bedömakaptel skall vi enligt vårt uppdragnämndes i 1.1Som
alter-aspekter vad gäller konsekvensernaoch analysera rad aven

Sålundaarbetstidsförkortningar och arbetstidsmönster.nativa
olika förslag produktionen,skall analyseras effekterna av pro-

och andra aspekterduktiviteten, sysselsättningen Dessa ärm.m.
Vi intenaturligtvis själva kärnan i vårt uppdrag.delar anserav

medfördetta delbetänkandede förslag i presenteraratt som
för del-sammanhang, då föremåletkonsekvenseri dettanågra

debetänkandet har ligger i sakensDetvarit natur attett annat.
få konsekvenser förbegränsningar EG-direktivet medför kansom

nämnda Vi naturligtvis återkomma tillområden. attavserovan
i fortsatta utredningsarbete.detta vårt

bedöma och redo-Enligt skall vi emellertidvårt uppdrag även
förslag för jämställdheten mellanvisa konsekvenserna våraav

regionalpolitiska konsekvenser hur förslagkvinnor och män, samt
inkomstminskningar för offent-innebär utgiftsökningar ellersom

verksamhet skall finansieras.lig
Direktiv till särskildakommittéer och utredaresamtliga att

redovisa jämställdhetspolitiska för-konsekvenser Dir. 1994:124
eskriver alla förslag fram skall föregås analysläggsatt av ensom

redovisa de jänställdhetspolitiska effekterna. utrednings-och Om
analys ochkaraktär sådanuppdraget eller ärämnets art attav en

meningsfullt skall dettaredovisning kaninte göras sätt,ett
och motiveras.anges

förslag begränsadutgångspunkt har varit våra såVår att ge en
möjliga förmöjligt för lämnaomfattning störstaatt utrymmesom

utredningsarbetet. Vi har endast föreslagit nöd-det fortsatta ett
arbetstidsdirektiv skall blifor EG:svändigt minimum att anses
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för-vårainteVi kanregelsystemet.svenska atti detinförlivat se
negati-någramedföraskulleregelsystemetiförändringarslag till

sig inteoch förkan ijämställdheten. Detförkonsekvenserva
skyddsreg-kompletterandeföreslår, i formdetuteslutas att av

posi-medföraskyddslagstiftning, kanexisteranderedantilller en
förslagendockfårjämställdheten. Detför atteffektertiva anses

karak-tvingandesamtidigtochomfattningbegränsadsåär avav
meningsfulltdet inte attEU-medlemskapet ärföljdtill atttär av
emellertidVieffekter.jämställdhetspolitiska atttala menarom

och åter-central betydelseaspekt hardetta är ensomen
arbete.fortsattai vårtfrågannaturligtvis tillkommer

utredaresärskildaochkommittéertill samtligadirektivEnligt
åta-offentligaskall1994:23Dir.åtagandenoffentligaprövaatt

förslagkommittéförutsättningslöst. Omganden prövas geren
deninkomstminskningar förellerutgiftsökningarinnebärsom

skall finans-förslagdessavisas hurskall detoffentliga sektorn,
finansiella och,ibeskrivasskallFörändringsförslagenieras. om

samhällsekonomiskaimöjligt, termer.
betydelseringatorde haförslag ävenvåraVi attmenar

de någotuteslutasinteemellertidkanområde.detta Det att mer
exempelviskollektivavtalträffamöjligheternabegränsade att om

vadförhållande tillikostnadermedförakanövertidsuttag större
följer EG-anpass-dock någotråder idag. Detta är avsomsom

i detanalyserekonomiskamedåterkommaViningen. attavser
konsekvenseranalyserasskalloch dåarbetetfortsatta även av

samhällsekonomiskaförslag ieventuella termer.
utredaresärskildaochkommittéerdirektiv tillBeträffande om

vill viDir. 1992:50,konsekvenserregionalpolitiskaredovisaatt
så-förslagvåraVilikartat ärsätt. attett enavanserresonera

interegionalpolitiska konsekvenserbegränsad karaktärdan att
skallaspektdennaredovisas.meningsfullt kan Men ävenett na-

utredningsarbetet.fortsattabeaktas i detturligtvis
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ändring iLag arbetstidslagen 1982:673om

1§

lagDenna gäller, med de inskränkningar i varje2som anges
verksamhet där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räk-en
ning.

arbetstidenOm för minder- Allmänna skyddsbestämmel-
finnsåriga ytterligare be- vad förläggningser avser av

stämmelser i kap.5 arbets- arbetstid finns kap. §2 1i
miljölagen 1977:1160. arbetsmiljölagen

1977:1160. Särskilda be-
stämmelser arbetstidenom
för minderåriga finns 5i
kap. den lagen.

andra stycke tillförsEtt Syftet1 tydliggöra samban-nytt är att
det mellan arbetstidslagen och arbetsmiljölagen. Arbets-



1995:92Örfattningskommentarer16 Fl

innebär bl.a.skyddsbestämmelserallmännamiljölagens att
arbetsmiljön.helhetssyn påiskall beaktasarbetstidsfrågor en

främst för-hänvisningenkapitlettredjeredogjort for iviSom är
arbetstidslagensförändringföreslår någoninteanledd att avav

anledningmedavsnitt 3.4.tillämpningsområde se samt avovan,
och myndighetskollektivavtalförtill förmåndisposivitetlagens

avsnitt 3.5..eventuella dispenser se ovan,

3§

kollektivavtalGenomkollektivavtalGenom somsom
slutits eller godkäntshargodkäntsslutits ellerhar avav

arbetstagarorganisa-centralarbetstagarorganisa-central
får, under förutsättningtionantingention får göras un-

innebäravtaletfrån lagens tillämp-dantag inte attatt
skydds-regler med lägrehelhet ellerning i dess ettav-
förvärde skall tillämpasbestämmelser-vikelser från ar-

fö-vadandra betstagarnai och 6 §§, §5 7 än somna
direktivU-rådets14 ljerstycket, 10 §§, 12 E8 av--

93/104/EG denoch 23andra15 §samt novem-av
får antingenVidare ber 1993,tredje styckena. göras

tillämp-undantag från lagensmåltids-bytas motraster ut
helhet ellerkol- ning i dessuppehåll sådana av-genom

bestämmelsernavikelser frånlektivavtal.
andraochAvvikelser från 9 § i 6 §§, 7 §8 5

§§, 12 14tredje styckena, stycket, 8 10andra och --
andra och tred-§får 15och 13 §10 § göras samt

fårstyckena. Vidarestöd kollekti-med rasteräven av
måltidsuppehållbytashar slutitsvavtal ut motav ensom

kollektivavtal.sådanaarbetstagarorganisa-lokal genom
gäl- Avvikelser frånavvikelser 8 9 §tion. Sådana

och tredje styckena,tid andraler dock under en av
räknat från och fårmånad, 10 § 13 §högst göras ävenen

kollektivavtalingående. med stöddagen för avtalets av
lokalhar slutits ensom av

T
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arbetsgivare arbetstagarorganisation. Så-En ärsom
kollek-bunden sådant dana avvikelser gäller dockettav

tivavtal i första under tid högst må-som avses en av en
och andra styckena får till- nad, förräknat från dagen
lämpa avtalet avtaletspå ingående.även
arbetstagare inte arbetsgivareEnär ärsom som
medlemmar den avtals- bunden sådant kollek-ettav av
slutande arbetstagarorgani- tivavtal i Förstasom avses

sysselsätts i fårsationen och andra styckena till-men
arbete med lämpa avtalet arbets-ävensom avses av-
talet. inte medlem-ärtagare som

den avtalsslutandemar av
arbetstagarorganisationen

sysselsätts i arbetemen som
med avtalet.avses
avtal ogiltigt denEtt iär

mån det innebär regleratt
med lägre skyddsvärdeett
skall tillämpas för arbetsta-

vad följerängarna som av
U-rådets direktivE

93/104/EG den 23av novem-
ber 1993.

tillägg föreslås i första stycket,Ett 3 § vilket innebär lagensatt
i fortsättningen kommer semidispositivaregler medatt vara

EU-spärr, dvs. lagen kan endast frångås kollektivavtaletsom
minst det skyddregler arbetstidsdirektivEG:sger som anger.

föreslagna lydelsen ... regler med skyddsvärde ...Den ett
syftehar lydelsen ... mindre Förmånliga regler ... isamma som

anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen.2 4 § Vi§
tala skyddsvärde förväljer dels anknyta till deatt attom reso-
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arbets-dels förochkapiteldetta iangåendefort attnemang
hållnaallmäntsällanmed intekollektivavtalregleras itidsfrågor

definiera.svåraEG-direktivets är attyttresamt att ramarramar
EG-direkti-enligtskyddmindreavtalet innebär änOm att ges

de-i denogiltigtstycketfjärdeenligt detavtaletärvet, nya --
emellertidtorde detavsnitt 3.5.tidigarelen. Som nämnts vara

tordeVanligareogiltigförklaras.sin helhetavtal iovanligt att ett
förklarasenskilt falltillämpning iavtaletsdet ettär somattvara

ogiltigt.
alltså kunnaskallindividuella avtalellerkollektivavtalVarken

EG-direktivetenligtsinenskild arbetstagare rätthindra göratt en
vid domstol.gällande

19§

Arbetarskydds-träffas fårinteikollektivavtal 3 §Kan avsessom
skäl,särskildadet finnsstyrelsen, om

tredje styckenaochandrafrån 6 9 §avvikelse 5medge
och 12

begränsningenvadfrån över-undantag 8 §medge avavser
kalendennå-eller underfyra veckortidundertidsuttag enen av

nad,
med högstövertidallmänövertidytterligaremedge utöver

kalenderår,undertimmar150 ett
mertid med högstallmänmertidytterligaremedge utöver

kalenderår,undertimmar150 ett
ochandra§från och 14 15avvikelse 13medge samt

styckena.tredje

Arbetarskyddsstyrelsens be-
paragrafdennaslut enligt

reglerinnebärafår inte att
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med lägre skyddsvärdeett
tillämpas för arbetstagarna

vad följer EU-än som av
rådets direktiv 93/104/EG av
den 23 november 1993.

Vi föreslår andra stycke läggs till Syftet19 äratt ett nytt att
tydliggöra eventuella dispenser från Arbetarskyddsstyrelsenatt
fortsättningsvis måste hållas inom EG-direktivets ramar.

Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen och
yrkesinspektionen skall yrkesinspektionen skall utövaut-

tillsyn efterlevna- tillsyn efterlevnadenöva över över av
den denna lag och de denna lag och de föreskrifterav
föreskrifter meddelats meddelats med stödsom som av
med stöd lagen. lagen. Vid denna tillsyn skallav

iakttas reglerinteäven att
med lägre skyddsvärdeett
tillämpas för arbetstagarna

vad följer EU-än som av
rådets direktiv 93/104/EEG

den november23 1993.av

mening läggs till för tydliggöra det i fort-En 20 § att attny
ligger i tillsynsmyndigheternassättningen uppgift vaka överatt

EG-direktivets lägsta godtagbara skyddsnivåer inte under-att
skrids.
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24a§

bryterarbetsgivareEn som
lag så§ denna på3 sättmot

innebär regleravtalet attatt
skyddsvärdemed lägreett
för arbetsta-skall tillämpas

följervadängarna som av
U-rådets direktivE

betala ska-93/104/EG, skall
förlustdendestånd för som
föruppkommer och den

kränkning har skett.som
skäligt, kandetOm är

skadeståndet ned ellersättas
falla bort.helt

avtal eller del därav, i denbehandlats föreslår viSom att ettovan
skyddsvärde skall tilläm-regler med lägremån det innebär att ett

ogil-vad följer EG-direktivet,För arbetstagarna ärän avsompas
ogiltigheten främst torde riktastigt. Vi har även nämnt motatt

ytterligareavtal i det enskilda fallet.tillämpningen För attettav
vi, vil-efterlevnaden EG-reglernas skyddsnivå föreslårtrygga av

första stycketredogjordes för i avsnitt tillägget i 3 §ket 3.5., att
skadeståndssanktioneras.

be-sker läggs till lagen.Detta 24 § Denatt nyagenom en a
stämmelsen placeras i anslutning till lagens bestämmelser om

påminner vad sker vid bris-straff, före 25 § som om sommen
enligt kollektivavtal.tande fullgörande förpliktelserav
skadestånd kan jämkas eller24 andra stycketI § sägs atta

Omständigheterna i det enskilda fallet fårhelt bortfalla. avgöra
så kan ske.om
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kraft den novemberlag träder 23 1996.Denna i

införlivat i medlemsstaternas regelsystemEG-direktivet skall vara
novemberden 23 1996.senast
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yttrandensärskildaochReservationer

och An-mAnderbergChristelledamöternaReservation av
kdsJosephssonders

Dispositiviteten

utgångspunkterviktigafinns någraEG-direktivettillingressenl
in-böromfattning medlemsstaternavilkenoch iför hurangivna

Rådet erinrarlagstiftning.nationella atti sindirektivetförliva om
innebärainte börRomfördragetienligt artikel 118adirektiven
hämmarlagstiftande reglerellerfinansiellaadministrativa, som

Manföretag.och medelstorasmåutvecklingenochskapandet av
förläggningarbetstidensdirektiveteftersomvidaresäger att, om

önskvärtdetföretagen,problem inommedför är attantagligen
bestämmelser i dettavissatillämpningenvidflexibilitettillåta av

principernaefterlevnadensamtidigtdirektiv tryggar avmansom
nöd-därförsäkerhet.och Dethälsa sägsarbetstagarnas varaom

forföremålfår blibestämmelservissatillåtavändigt att av-att
arbetsmarkna-ellermedlemsstaternatillämpningarvikande avav

dens parter.
harEG-direktivet inteintäkt förtillrimligenbör attDetta tas

i medlemsstater-lagimplementerasordagrantvarit attavsett som
har lämnatsartiklar därav. Detvissaelleri sin helhetsigvarena,

rättstraditio-sinaiakttagandemedför varje stat,attutrymme av
helhetsbedömningområdet,arbetsrättsligadet göraatt enner

säkerhetochhälsaför arbetstagarnastill skyddminimikravdeav
lagstift-nationelladenuppställerdirektivet samt anpassasom

därefter.ningen
gällandeslutsatsenmajoritetenmeddärförVi attär omense

uppfylla EG-forändrasinte behöverarbetstidslag i princip att
materielladegenomgångområde. Vårdettadirektivet på reg-av

i arbetstidslagensoch förläggninglängdarbetstidenslerna om
handenentydigt vidnämligenEG-direktivetrespektive avger
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skyddsvärde för arbetstagarnaväl så högtarbetstidslagen ettger
direktivet.som

majoritetens uppfattninginte instämma iVi kan däremot att
gällerbegränsas detarbetstidslagens dispositivitet måste när ar-

kollektivavtal. densluta Genombetsmarknadens rätt attparters
kollektivavtalarbetstidslagenföreslagna lydelsen 3 § om somav

medförutsättning avtalet inte innebär reglerunderslutits att att
tillämpas för arbetstagarna vadskyddsvärde skalllägre änett

EG-direktivetdirektiv 93/104/EEG harEU-rådetsföljer avsom
de-med svensk i sin helhet, in i minstainförlivatsde facto rätt
blirhänvisningen till EG-direktivetden uttryckligatalj. Genom

avtal arbetstid det stårnödvändigt varjedet pröva röratt som om
direktivet både omfat-överensstämmelse med direktivet. Dåi är

detalj foga till detoch i minstatande, svårtolkat svårt att
lagstiftningsteknik ledaregelverket kommer sådansvenska atten

flexi-Resultatet blir mindreoch onödiga tvister.till osäkerhet en
motverka det nyskapande arbetenkommerbilitet att av somsom

Sverige väl behöver.och såEuropa
väl så högt skyddsvär-funnit arbetstidslagenVi har ettatt ger

föreskriver och lagenEG-direktivetde för arbetstagarna attsom
mening det i praktikenändras. Enligt vårdärför inte behöver är

den svenska arbetsmarkna-kollektivavtal slutsså deatt som
lika högt skyddsvärde lagen.den minstsammantaget somger en

medger längre arbetspass vadkollektivavtalden månI änett t.ex.
direktivets föreskrift arbetstagar-föreskrivs i direktivet är attsom

kompensationsledighet vid avvikan-motsvarandeskall enna ges
uppfylld. Avtal innehåller sådana avvi-de tillämpning ändå som

sakliga, tekniska eller arbets-kelser regelmässigt föranleddaär av
skäl och uttryck för partsvilja.organisatoriska ger en gemensam

innebär inte Sverige undandrar sig sina skyldigheterDetta att
mycketEU-medlem införliva direktiv. Frågan hurEU:sattsom

för denna skyldighet skallbehöver göras att vara upp-ansessom
emellertid inte helt lätt besvara. förfylld Ansvaret Sve-är att att

åvila och inte enskildauppfyllt sina skyldigheter bör Sverigerige
rimliga därför eventuell prövningmedborgare. Det är att aven
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nationell påuppfyllelse intedirektivetsfrågan görs utanom
EU-domstolen skulleprövning ividnivå. deteuropeisk Om en

såkan krävasallt vadhar gjortSverige intesigvisa att somnu
erforderliga åtgär-omedelbart vidtarSverigesjälvklartdetär att

der.
skäl inteanfördaEG-direktivet börhänvisning tillNågon

komplettera lagentillräckligtarbetstidlagen.införas i Det är att
EG-direkti-enligtpå detsiktebestämmelsemed tar somsomen

överstigafårarbetstiden intenämligendispositivt,inte attärvet
högst 12beräkningsperiodgenomsnitt undertimmar i48 aven

träffatarbetstagarenochinte arbetsgivarenmånader, såvida en
begränsning.från dennaöverenskommelseindividuell avstegom

arbetstidslagen§majoriteten i det lmedVi instämmer att av
skyddsbe-allmännaarbetsmiljölagensframgåuttryckligen bör att

iakttas.arbetstid skallförläggningvadstämmelser avavser
SverigeviändringarnaföreslagnadeGenom attmenarossav

EG-direktivetförkrävasuppfyllt vad kanhar attav osssom nu
finnsregelsystemet.det svenska Detinförlivat iskall varaanses

nödvändigtoundgängligenvadskäl längreinga äränatt som
komparativaskaffar sigSverige i onödaninnebäreftersom det att

arbetsti-vad gällerandra EG-länderförhållande tillnackdelar i
derna.

kommitalltarbetslöshetenerinraVi vill också attatt merom
vitbokendominerande problem inom EU. Iuppfattas ettsom

förgrundenoch sysselsättningkonkurrenskraftTillväxt, anges
Bl.a.ekonomi fungerar.jobbpolitik för fler en somvaraen

europeiskadestrukturella förändringarframhålls behovet avav
Sedan vit-arbetsmarknader.och styrdahårt regleradeländernas

vid fleraföremål för diskussionerrekommendationer varitbokens
gäl-december derådet i 1994i det Europeiskamöten antogs nu

s.k.arbetslösheten i detarbeteriktlinjerna förlande EU:s mot
förinnehåller fem punkter kampenEssen-programmet, motsom

effekterförstärkning tillväxtensdäriblandarbetslösheten, aven
flexibel arbetsorganisationsysselsättningen somen mergenom

önskemål konkurrenskraven.arbetstagarnastillgodoser såväl som
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växande arbetslöshetsproblemet alltsåDet inom har lettEU
till viss omorientering sedan det mycket hårt reglerade arbets-en
tidsdirektivet utfärdades. framhålls detl Essen-programmet att
för strukturellalösa de problemen kommer krävas ytterli-att att

ansträngningar, i vilken dialogen arbetsmark-mellangare process
nadens politiker, däroch alla berörda måste sittparter parter ta
fulla kommer spela viktig roll.attansvar, en

Förändringarna i arbetstidslagen tillOm inskränks det mini-nu
vi föreslår kan Sverige behålla sina traditionermum som ar-

betstidsområdet arbetsmarknadens frihetparter storsom ger en
under Samtidigt måste svenska politiker visa vistort attansvar.

beredda tillvarata Sveriges intressen inom för EU-är att ramen
medlemskapet åt ängslig bokstavstolk-än ägnaattsnarare oss
ning. de slutsatserEn måste dra valet till EU-parla-av man av

den september17 1995 detta förhållningssättärmentet äratt en-
möjlighetenda legitimera Sveriges medlemskap i hosEUatt en

majoritet svenska befolkningen.denav

Sanktionsbestämmelser

Enligt förslagmajoritetens införs i arbetstidslagen sank-ett nytt
tionssystem i för det fall kollektivavtal inte hålls24 § elleretta
tillämpas inom EG-direktivets Samtidigt tillägggörs ettramar.
till 3 § fastslår avtal ogiltigt i den detmån inskrän-äratt ettsom
ker arbetstagares rättigheter enligt EG-direktivet.en

Vi inte behövsdet några tillägg till gällandeattanser nu
sanktionssystem. Vid brott arbetstidslagen träder dess sank-mot
tionssytem och vid brott kollektivavtal följer påföljdmot en-
ligt avtalet eller enligt medbestämmandelagen. sanktionerDessa

förblir heltäckande.ochär
tredje sanktionssystemAtt lagra demovanpå redanett som

därförgäller onödigt och krävs inte heller enligt EG-direktivet.är
strider också utredningensDet övergripande målsättning imot att

Ävendetta skede hålla förändringar till nödvändigt minimum.ett
i majoritetensdenna del förslag medföra komparativaär ägnat att
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smådet förbesvärligt blirSärskiltföretag.svenskanackdelar för
EG-direktivetsbakgrundföretagmedelstoraoch mot av

komplexitet.

vIngrid BurmanledamotenReservation av

Inledning

innehållerskyddsdirektiv. DethandförstaEG-direktivet iär ett
säkerhetochhälsaförminimikravFöreskrifter garanteraattom

avvikelservissatillåter närDirektivetarbetstagarna.för men av-
de allmännaiakttamedlemsländernamedges skallvikelser

uttryck för.direktivetskyddsprinciper gersom
införlivandet EG:sbehandlatArbetstidskommittén har ar-av

lagstift-svenskInförlivandet sker iförtur.medbetstidsdirektiv
förändringardvs. baragrunder,rättsligaenbartning ansessom

föreslås.införlivatskallEG-direktivetnödvändiga för att anses
återstårarbetstidsförkortningövertidsuttag,Diskussioner m.m.om

slutbetänkandet.ioch kommer presenterasatt
hadekommitténeftersomarbetssättetbakomställt migharJag

heltmed förtur. AttEG-direktivetinförliva presentera nyatt en
för-och lagteffekternakommitténarbetstidslag innan utrett av
ochmöjligtintearbetstidsförkortningareventuellaslag varom

utredningsarbetet.fortsattadetfall begränsatihade vart
vilkagällerdetuppfattningmajoritetensdelar inte närJag

skallEG-direktivetnödvändiga försedanFörändringar är attsom
införlivat.anses

denlagstiftning såsvensktolkatmajoritet harKommitténs att
skyddslagstift-kombinerad medarbetstidslagen,svenska annan

därförföreslårEG-direktivet ochskyddning, somsammager
givnaoch dispenserkollektivavtalträffaenbart rätten attatt av

innebär reglerdesåArbetarskyddsstyrelsen begränsas attatt
arbetstagarnatillämpas förskyddsvärde skall änmed lägreett

EG-direktivet.följervad avsom
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minEnligt mening täcks inte direktivets bestämmelser om
begränsning veckoarbetstiden, dygnsvila och till omplace-rättav
ring vid nattarbete svensk lagstiftning eller författning. I ettav
särskilt yttrande har jag dessutom pekat EG-direktivet in-att
nehåller bestämmelse arbetstidsdirektivet skallävenatten om
omfatta hemarbete. Svensk lagstiftning saknar idag motsvarande
bestämmelser.

veckoarbetstidenBegränsning av

EG-direktivets huvudregel den samlade veckoarbetstidensäger att
får till högstuppgå 48 timmar i veckan inklusive övertid och

veckoarbetstiden får genomsnittsberäknas högst fyra må-att
nader. tillåtna arbetstidsuttag blirHögsta 831 timmar fyra må-
nader. svenska lagstiftningenDen medger högre arbetstidsut-ett

under period.tag samma
Enligt svensk lagstiftning kan ordinarie arbetstid och maxi-

malt utnyttjande övertid under period till 892tas utav samma
timmar, dvs timmar61 vilket och halvmotsvararmer, en en ar-
betsvecka. väsentligEn skillnad.

majoritetenAtt lyfta 48-timmarsbegränsningen ivägrar att
arbetstidslagen beror enligt betänkandet på svensk lagstiftningatt
innehåller restriktion året och EG-direk-strängare översett atten
tivet under vissa omständigheter tilllåter avvikelser från beräk-
ningsperioden. Majoritetens argumentation innebär EG-direk-att
tivets möjlighet till avvikelse till och skyddetgörs att motnorm

högt koncentrerat övertidsuttag tillåts få genomslag i svenskett
innebärlagstiftning. grundprincipenDet EG-direktivet iatt att

första hand skall skydd för löntagarna spel, alltett sättsvara ur
för bibehålla möjligheten till högre, koncentreratatt ett över-mer
tidsuttag.

Arbetstidskommittén kommer koncentrera sitt fortsattaatt ar-
bete flexibla arbetstiderpå och alternativa arbetstidsförkortningar.

det sammanhanget detI naturligt och oundvikligt ocksåär att se
reglerna för övertidsarbetet enligt min mening åliggeröver men
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maxi-EG-direktivets regelinförlivaSverige redandet att omnu
övertid iinklusivetimmar i veckanarbetstidsuttag 48malt
svensktbibehälletInförlivandet skall ske medarbetstidslagen.

maximalt fyraberäkningsgrundmed påarbetstidsbegrepp och en
iberäkningsperiodenundantag frånmånader, sedan kan göras

eller via dispenser.kollektivavtalform av

nattarbetande till dagarbeteOmplacering av

vilka har hälsoproblemföreskriver nattarbetandeEG-direktivet att
möjligt bli omplacera-nattarbetet skallkan visas bero på omsom

till lämpligt dagarbete.de
regelförfattningen saknar uttryckligsvenskaDen rättomen

till dagarbete. Istället föromplacering nattarbetandetill attav
hänvisar majoriteten till arbets-föreslå sådan regel atten

skyldighet tordemiljölagen och arbetsgivarnas sammantaget ge
detta mycket kro-motsvarande rättighet. Enligt min mening är en

rättighe-för säkra den anställdeskig och krånglig gåväg attatt
i sin skall tolkas förhänvisar till andra lagarMan attturter. som

skall framgå.rättigheten
ochmening bör arbetstidslagen tillföras klarEnligt min en

EG-direkti-till omplacering enligttydlig bestämmelse rättenom
vet.

Dygnsvila

timmarsEG-direktivet föreskriver arbetstagare skall erhålla 11att
24-timmarsperiod.sammanhållande ledighet under varje Från

förbestämmelsen kan avvikelse dels vissa yrkessektorer,göras
dels vissa skäl.av

i sitt förslag skydd kan fåsMajoriteten konstaterar att samma
till arbetsmiljölagen ochtolkar förarbetet till-attom man genom

synsmyndigheterna kan ingripa arbetstagare får till-inteom en
dygnsvila. Enligt min mening räcker interäcklig detta. Vi bör i
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bestämmelse dygn-införlivaEG-direktivetenlighet med omen
bestämmelsefrån denna kanAvvikelsesvila i arbetstidslag.vår

Arbetar-eller dispens frånkollektivavtalsedan igöras genom
bestämmelse tillEG-direktivetsskyddsstyrelsen. Vi bör göra

avvikelsetill avvikelseoch låtalag rätten somvara ennorm
kollektivavtal.ellerkräver dispens

Sammanfattning

arbetstidsdirektivinförlivahar valt EGzsArbetstidskommittén att
kollektivavtalellerlagstifta så ingen dispensdels attattgenom
hänvisa till ochdirektivet, delsfår villkor än attsämre genomge

skydds-enligt majoritetendeandra lagar såtolka att ger samma
direktivet.värde som

varförtidigare dispositivarbetstidslagen sedansvenskaDen är
det gällerforinskränkningarna,bestämmelserna, när attparterna

det läm-naturlig. Problemetganskaträffa kollektivavtal ärär att
kollektivavtalsbundnaickedet gällervita fält näröppna, ar-nar

betsplatser.
lagstiftning punkter:uppfattningenligt minkrävsHär tre

tillveckoarbetstiden, ochbegränsningdygnsvila,till rätträtten av
nattarbete.omplacering vid

majoritetenskan jag delamycket god viljamedInte upp-ens
förarbe-täcks andra lagar, derasområdenfattning dessaatt av

författningar.eller andraten av
maximalttill dygnsvila, regelndärförJag rättenatt omanser

övertid med beräk-vecka inklusivetimmars arbetstid48 enper
till omplace-fyra månadermaximaltningsperiod rättensamt

arbetstidslagen och detskall med ivid nattarbete,ring atttas
bestämmelserskall gälla dessaarbetstidsbegreppetsvenska när

sedanenlighet med direktivet kanAvvikelser iinförlivas. göras
Arbetarskyddsstyrelsen.kollektivavtal eller via dispenservia av
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mpBorglundBertilReservation ledamotenav

den be-inteförslagkommitténs göramig attJag motreserverar
föranleds EG-mertidsarbeteövertids- ochgränsning avsomav

direktivet.

SverigesStenqvist,Karl-OlofledamotenReservation av
Verkstadsindustrier

längd och förläggningArbetstidens

börlagstiftningensvenskaEG-direktivet i denlnförlivandet av
Gäl-finns till.varför regelochinnehållreglernasutifrånske en
be-motsvarandejämföras medskallreglerarbetstidslagslande

detslutsatsdelar majoritetensEG-direktivet.i Jagstämmelser att
för-längd ocharbetstidensinnehållet i reglernamateriella om

väl såför arbetstagarnaarbetstidslagi gällandeläggning ettger
tilläggellerändringarEG-direktivet. Någraskyddsvärdehögt som

för uppfylla EG-arbetstidslagenidärför intebehöver attgöras
områden.dessadirektivet på

Dispositivitet

gällande arbets-förslagmajoritetensintedelar jag attDäremot
av-kollektivavtal därtillskall begränsasdispositivitettidslags

skall till-skyddsvärdelägreregler medinnebärintetalet ettatt
direktivEU-rådetsföljervadför arbetstagarnalämpas än avsom

EG-direktivet i lagtextentillhänvisa.93/ 104/EEG Genom att
Varjedå främst artikel 17.svensk lag ochdirektivet tillgörs av-

härigenomarbetstid kommertillämpningtal och dess attrörsom
direk-överensstämmelse eller meddet står ikunna prövas om

domstol harföras tillkunnaTvist härom kommertivet. att som
Ävenavtalet.det berördainnehålldirektivetspröva motatt om
kan dennaavtalets innehållpartsviljadet finns omgemensamen
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direktivetprövning komma till stånd. Då och inte minst artikel
både omfattande och svårtolkat torde denna snåriga och17 är

svåröverskådliga lagstiftningsteknik leda till både osäkerhet och
onödiga tvister. osäkerhet kommer resultera i oflexi-Denna att ett

ineffektivt tillvaratagande arbetstiderna. Härigenombelt och av
byggariskerar Sverige helt i onödan komparativa nack-att upp

dåligt arbetstiderna förhållandedelar utnyttjande iettgenom av
till andra EG-länder.

EG-direktivet har heller aldrig varit i sin helhet elleravsett att
artiklar implementerasvissa enskilda ordagrant lag i desom en-

skilda medlemsländerna. Medlemsländernas skyldighet begränsas
till till de lagar, författningar eller kollektivavtal kom-att attse

till nödvändiga för följa direktivet. Eftersomstånd är attsommer
direktivet frihet för rad tolkningar och olika tillämpningar,ger en
kan varje medlemsland för den praxis och traditionutrymmege

respektivefinns i land.som
Otydligheter i direktivet kan således regleras i svensk lagstift-

ning för behålla gällande arbetsrättsligpå generöst sättett att tra-
dition, istället för ordagrant föras till de kollektivavtals-överatt
slutande Arbetstidslagens bör därför inte innehålla3 §partema.

hänvisning till Istället tillförsEG-direktivet. arbetstidslagens 3en
komplettering inte§ redovisar vad dispositivtären som som en-

ligt EG-direktivet. bör fullt tillräckligt begränsningenDet attvara
dispositiviteteni består i dels arbetstiden inte får överstiga 48att

timmar i genomsnitt under månader, dels arbetsmiljölagens12 att
skyddsbestämmelser skall Sverigebeaktas. Härigenom kan behål-

sin rättstradition arbetstidsområdet arbetsmarkna-som ger
dens frihet ocksåparter stor ett storten men ansvar.

Sanktionsbestämmelser

författningsförslaget tillförs arbetstidslagenEnligt sank-ett nytt
tionssystem i för det fall kollektivavtal24 § inte hålls inometta
EG-direktivets ramar.
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ogil-avtali ärtillägg 3 §Samtidigt säger att ettgörs ett som
skyddsvärdelägreregler medinnebärdetden måntigt i ettatt

EG-direkti-följervadför arbetstagarnaskall tillämpas än avsom
vet.

sanktions-lagrasanktionssysteminföra är ettAtt attnyttett
vid brottgällergäller.idag Ettde två motöver ar-system som

medenlighetkollektivavtal ividoch brottbetstidslagen motett
förtredje sanktionssysteminföramedbestämmandelagen. Att ett

lägreregler medskulle innebärakollektivavtal ettde fall attett
följervadarbetstagarnaförskall tillämpasskyddsvärde än som

övergripandedelbetänkandets, striderdirektivEU-rådets motav
nöd-absolutföreslå förändringarendastmålsättning, äratt som

skyddsvärde dessutomhar ett lägreregel ärvändiga. Om en
enkeltkomplexitet inteEG-direktivetsbakgrund attmot av-av

enligtsärskilt sanktionssystemfall ingetfordrar ioch vartgöra
EG-direktivet.

såle-behöversanktionssystemgällandeförändringNågon av
oberoendealla situationertäckerdå detintedes göras omupp

kollektivavtal.arbetstidslagen ellerskerbrott ettmot

Övergångsbestämmelser

november 1996.till den 23implementeratskallDirektivet vara
arbetstidavtalkollektivavtalsområden gällerradlångPå omen

kollektivavtal kan kommagiltigainnebärtill att1998. Detta att
föravgränsningenföreslagnatill denhänvisningmedifrågasättas

novemberefter den 23för tidenkollektivavtalenidispositiviteten
Övergångsbestämmelserböronödiga tvisterundvika1996. För att

kol-gällandeskallarbetstidslagen. Deinföras i den attangenya
fram tillför tidentill gällaförlängslektivavtals giltighet att av-

talens utgång.
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Thurdin cGörelledamotenSärskilt yttrande av

endast de ändringarvaritprincip deti görarättJag attattanser
EG-direktivet,tillskallsvenskkrävs för rättatt anpassassom

djuparemed gåsitt arbeteskall fortsättakommitténeftersom att
dettaarbetstidslagen. Trotsden svenskautformningeni an-av
i dettakommittén redanfördelvaritdet hadejag att omenser

det totalagällerrestriktivitet detsignaleraskede kunnat nären
finnsden möjlighetdärmed utnyttjatocharbetstidsuttaget attsom

begränsning.EG-direktivetsanvända
ocharbetstidslagenfrångåmöjlighetfinns idagDet attstoren

i arbets-flexibilitet finnsövertid.omfattande Dentillåta somen
verksamheterföretagenseftersomdisposivitet behövstidslagens

delvistanke detmedidentiska. Menstatiska ellerinte är om-
redan i det-värdehade det varitövertidfattande attuttaget avav

utredningsarbetetviljeinriktning iskede visa ut-attta genomen
gällervadrestriktiv linjeEG-direktivet för över-nyttja en mer

tidsuttag.
arbetstid, därdefinitionEG-direktivet har manavannanen

före-Sverige.vi i Detledigheterolikainte inkluderar görsom
arbetstaga-övertid, därsannolikhetmedemellertidkommer stor

ledigheter underarbetstidtotalhar renodlad utan uttag avren en
EG-direktivetsvad jag förstårfallet kandetden arbetade tiden. I

innebära denskulleöverskridas.arbetstid Detangivna totala att
vid strikttillräckligföreslår intekommitténförändring är en

rättslig prövning.
nattarbete, därdygnsvila ochgällerMina ifrågasättanden även

ibestämmelsernaåberopadekommitténjag deattanser av
EG-direktivets artiklarmedjämställasinte kanarbetsmiljölagen

tillämpbarhet.direkttydlighet ochvad avser
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vIngrid BurmanledamotenSärskilt yttrande av

hemarbetetillämpningsområdeArbetstidslagens -

arbetstidslagfrån vår svenskaskillnadomfattar tillEG-direktivet
i hemmet,Arbetehem.utförs i arbetstagarensarbeteäven som

flerarbetslivet. Alltväxande deldistansarbete, är gesaven
delinförliva dennabehovetocharbeta i hemmetmöjlighet attatt
harArbetstidskommitténarbetstidslageniarbetslivet växer.av

växande sektorhur dennadiskussionensenareläggavalt att om
för det-Motivetinförlivas i lagen.arbetsmarknad skallsvenskav

utredasarbetet börorganisera närmaredet sättetär attattta nya
kommitténsbakomställer migförslag.lägger Jaginnan ett

lagstiftninghittaför kunnabör utredasbeslut detta attatt somen
skydd och likvärdigalikvärdigtheltäckande sätt ettett ger

för arbets-i hemmetarbetarför arbetstagarerättigheter somsom
anordnad arbetsplats.arbetsgivarenarbetartagare en avsom

medavvaktabeslutkommitténsdärförharJag attaccepterat en
inne-i frågan. Dettakommittén återkommerochlagstiftning att

detlagstiftningnuvarande svenskajagbär inte attatt geranser
kräver.EG-direktivetskydd som

mpBorglundBertilledamotenSärskilt yttrande av

i genomsnittveckoarbetstiden tillEG-direktivet begränsasEnligt
arbetstid ochför normalbegränsning gällertimmar. Denna48

genomsnittsberäk-förBeräkningsperiodenövertid sammantaget.
fyra månader.får omfatta högstningen

vadarbetstidsuttagettotalaEG-direktivet begränsar det änmer
beträffandedärför ändrasArbetstidslagen börarbetstidslagen gör.

följande:mertidsarbete enligtövertids- och
Övertid tidsvolymmed högst denoch mertid får uttas som

avtal och timmarenligt lag eller 48normal arbetstidfinns mellan
vecka.per
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TCO, Ma-Mörtvik,RogerledamöternayttrandeSärskilt av
IngalillSACOStrömgren, samtrie-Louise

LOLandqvist-Westh,

ifrånutgårförslagkommitténsprincip tilliVi ansluter somoss
ändringardeendastnuvarande skedei göraförutsättningen att

EG-direktivet,tillskallsvenskförkrävs rättatt anpassassom
återkom-direktivetde frågorantaleftersom ett reses avsomav

arbete.fortsattakommitténsimer
medsvensk överensstämmerKommitténs slutsats rättär att

Vi villdispositivitet.arbetstidslagensgällervaddirektivet utom
rättsligahuruvida denmeningbestämduttala någoninte ana-om

godtas EUslutsats kommertill dennaframlett attlys avsom
någ-tveksamhetuttala vårändå skälfinnereller attmen

ochdygnsvilasärskilt reglernagäller nattar-punkter. Det omra
bestämmel-åberopadesammanhangde i dettaVibete. attanser

EG-direktivetsjämställas medinte kanarbetsmiljölageniserna
tillämpbarhet.direkttydlighet ochartiklar vad avser

lämnasvidare kantillshemarbetevidareKommittén attanser
bedöm-tillämpningsområde. Enligt vårarbetstidslagensutanför

direk-omfattasvissa fallihemarbetedet uppenbartning är att av
arbetstidsla-utanförgenerellt lämnasintedet såledeskantivet -

fråga.till dennaåterkommadockKommittén ämnargen.
häl-arbetstagaresdåkommit till slutsatsenKommittén har att

tillföreliggernattarbete,på rättsoproblem visas berokan om-en
uppdraregeringenbörförtydliga dennaplacering. rättFör att

föreskrift.utarbetaArbetarskyddsstyrelsen att en

Landstingsför-Pfeifer,Karlyttrande ledamotenSärskilt av
bundet

förslag.utredningensbakommigställerJag
lag-iuppfattat 3 §framhålla jagviktigtdock attDet attattär

kollektivavtal,tillämpningeninnebär detförslaget är ettatt av
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leda till sanktioner enligtoch inte kollektivavtalet i sig kansom
24 a



ä

Kommittédirektiv E

arbetstidsförändringar,olikaEffekter Dir.av
1995:6m.m.

januari 1995regeringssammanträde den 26vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

uppgifttillkallas medkommittéparlamentarisk attEn

alternativalångsiktiga konsekvensernaanalysera de ar-av
betstidsförkortningar

kan införasarbetstidsreglerflexiblaundersöka vilketpå sätt
svensk lagstiftningi

för detarbetstidsdirektivutreda EG:skonsekvenserna av
arbetstidsområdet.svenska regelsystemet på

Tidigare utredningar

Arbetstidskommittén

i årsbehandlades 1987arbetstidsförkortningFrågan senastom
1987:23uppgift dir.hade iArbetstidskommitté att ana-som

och arbetstids-arbetstidsformerolikakonsekvensernalysera av
mönster.

Arbetstid ochbetänkandei sittArbetstidskommittén drog
förkort-slutsatsenden generella1989:53välfärd SOU att en

minskaeffektivt medelarbetstiden intening är attett ar-av
intefannsbedömningEnligt kommittensbetslösheten. ut-



2

tillarbetstidsförkortningar framgenerellaför ytterligarerymme
l990-talet.mitten av

arbetstids-förkommittén modellefterlysteställetI en ny
sådantarbetstidspolitik borde utformas påpolitiken. En ettny

arbetsti-småbarnsfamiljernas situation,hänsyn tillsätt tasatt
kvinnormellan ochjämställdhetenutformasderna så mänatt

mel-rättvisakravenhälsoskäl beaktas,skydds- ochgagnas,
förutsättningar-avtalsområden tillgodoses,ocholika yrkenlan

ochvälstånd uppnåshögtför produktionen att ettgaranterarna
arbetstid ochsjälv väljaunderlättasenskildes valfrihetden att

arbetstid.variera sinlivetöver
sådanbehövdes ochför heltidsarbeteEn normenny norm

arbetsmarknaden. Genomhelalikartad attborde övervara
fördelarradskullehela åretberäknadesarbetstiden över en

möjlighet tillskulleårsarbetstidsnormuppnås. Enkunna ge
arbetstids-förutsättningarlösningar och skapaflexibla att ta ut

medframtiden påi överensförkortningar stämmersättett som
skulle ökaarbetstidemaflexibilitet iönskemål.olika En större

enskilde arbetstagaren.för denvalfriheten
övergå tillmöjligheternadärförKommittén föreslog attatt

årsarbetstid borde utredas.

Årsarbetstid

för under-1991februariiutredare tillkalladessärskild attEn
och bordearbetstidförflexibla regler semestersöka om mer

Utredningenlagstiftning dir. 1991:7.införas i svensk om mer
betänkan-sitt1992lämnade iför arbetstidflexibla regler mars

Årsarbetstid 1992:7.de SOU
arbetstid ochUtredningen föreslog lagen gemensam om

skulle den lagstadgadeEnligt förslaget 40-timmars-semester.
iingåårsarbetstidveckan omvandlas till och semesternen

lönerarbetsplatser har kollektivavtalårsarbetstiden. På omsom
reglerskulleanställningsvillkor arbetstidslagensoch allmänna

slopas.arbetstidens förläggning På arbetsplatser somom
reglerkollektivavtal skulle arbetstidslagens nuvarandesaknar
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ordina-Reglernabehållas.arbetstidenförläggningen omavom
frångåsdock kunnaföreslogsveckoarbetstidrie genom per-

avtal.sonliga
iflertalet instanserframkomremissbehandlingenVid att

remiss-övrigtarbetstider. Iflexiblatillpositivaprincip varvar
arbetstagarorgani-arbetsgivar-Såvälblandad.opinionen som

åtskillnadprincipiellautredningenskritikuttaladesationer mot
därsådana,kollektivavtal ochhararbetsplatsermellan som

Tjänstemän-Sverige ochiLandsorganisationenavtal saknas.
inte iförslagutredningensansågcentralorganisation attnens
infly-enskilde arbetstagarensdentillgodosåggradtillräcklig

för-hävdaderemissinstanserNågraarbetstiden. atttande över
arbetstidsreglerdestredårsarbetstidslaget mot som varom

övervägande inom EG.under
bil. konstate-ll1992/93: 100,budgetpropositionen prop.I

iförslagutredningens väsent-arbetsmarknadsministemrade att
till EG-förslagetföreliggandedet dåstredliga avseenden mot

medlagändringarEventuellaarbetstidsområdet.direktiv på
direk-dåskulleårsarbetstidförslaget till prövas,anledning av

antagits.slutligttivet
betänkandenaiansågarbetsmarknadsutskottRiksdagens

arbetstidsförlägg-friare1992/93:AU4 och 1993/94:AU3 att en
vidsärskiltuppehöll sigUtskottetframtidsfråga.ning var en

såvälseddaarbetstider,flexiblapositiva konsekvensernade av
arbetstagarensenskildedenproduktionensutifrån som

skall åter-regeringenfrånperspektiv. Utskottet utgåtthar att
i sittdärefterUtskottet harområdet.med förslag påkomma

och detarbetstidsfråganbehandlatbetänkande 1994/95:AU2
därvid förutsattaviserade utredningsarbetet även över-attsamt

utredningsuppdraget.iingåkommertidsfrågoma att

arbetstidsdirektivEG:s

november 1993denråd 23 ettUnionensEuropeiska antog
avseendenvissaförläggning iarbetstidensdirektiv om

04/EEG.93/ 1



lagstiftningDirektivet skall införlivas i medlemsstaternas
den novemberinom efter antagandet, dvs. 23årtre senast

1996.
veckovila,Direktivet regler dygnsvila,upptar raster,om

veckoarbetstidens längd Vidare regleras natt-samt semester.
enligtarbete, Skiftarbete och tempoarbete. Veckoarbetstiden får

direktivet till högst timmar i veckan, övertiduppgå 48
inräknad.

Arbetsmarknadsdepartementet tillkallade iChefen för no-
systematisktvember arbetsgrupp med uppgift gål993 atten

bestämmelser jämföra medigenom direktivets och dessa ar-
betstidslagen. Arbetsgruppen har lämnat sin EG:srapport ar-
betstidsdirektiv Ds 1994:74.

införlivande direktivet förutsätter enligt arbetsgrup-Ett av
anpassning det till direktivetssvenska regelsystemetpen en av

bestämmelser i vissa avseenden. vissa punkter kan det,Pâ
uppfattning, finnasenligt anledning övervägaattgruppens en

ändring arbetstidslagen.av
det krävs fördjupad utvärderingGruppen attanser en av

direktivets konsekvenser för det svenska regelsystemet på ar-
betstidsområdet.

Utvecklingen arbetstidsfrågorna ochSverige Europai iav

jämförelse med flera västeuropeiska länder har SverigeI en
lång lag- eller avtalsreglerad Underveckoarbetstid. det senaste
decenniet faktiska i samtligahar den arbetstiden reducerats

Årvästeuropeiska länder i Luxemburg och Sverige. 1973utom
infördes lagstadgad 40-timmarsvecka i Sverige. Sedan dess har
inga generella förkortningar genomförts.veckoarbetstidenav

Under 1970-talet trädde i övrigt omfattande arbetsrättsligen
lagstiftning kraft praktikeni i bidragit till det faktiskaattsom
antalet arbetade timmar eller normalarbetstiden minskat
betydligt. typiskt drag i arbetstidernas utveckling har såle-Ett
des varit det totala antalet arbetade sjunkit,timmaratt trots att
antalet sysselsatta under 1980-talet ökat. Förklaringen till den-
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ökat, ofta iFörvärvsarbete harkvinnornasutveckling är attna
arbetslivetinträde iKvinnornasdeltidsarbete.form sam-av

alltframförarbetskraftefterfråganmanföll med storen
industrin ochinomsektorn,offentligainom den ävenmen

förläggning-också krav påDärmed ställdestjänstesektorn. nya
arbetets planering.arbetstid ochaven

komi gradkvinnornaföljdSom större utatt ar-aven
antaletiarbetskraft,ökade utbudetbetsmarknaden mättav

1990-taletbörjanhela 1980-talet.under Iarbetade timmar,
minskade med 550 000sysselsattaAntaletutvecklingen.vände

1993/94.till årsskiftet Denframunder perioden 1990personer
till 8,2 %från år 1990arbetslöshetsnivån 1,6 %relativa steg

förbättratsunder 1994Arbetsmarknadsläget har årår 1993.
något.

sysselsatt stigitmedelarbetstidenharår 1990Sedan per
arbetstiden förlängtsfaktiskainneburit denkraftigt. harDet att

verkstadsindustrin,inom bl.aarbetstagareför vissa grupper av
kommunala verksam-denförsäkringsväsendetbank- och samt

huvudsakligenmedelarbetstiden berorökadeheten. Den
Övertidsutttag.ochsjukfrånvarominskad ett stort

hälften åroch förstadelen år 1993Under avavsenare
mycket högreindustrinövertidstimmar inomandelen1994 var

Undersökningar visarhela l980-talet.undernågon gångän
markant delandsting ökatochövertiden i kommunerockså att

åren.två senaste
arbetsmarknaden harsvenskadenUtvecklingen på sena-

kankonstaterar detFlera bedömareförsämrats.år stadigt attre
1990-taletSverige underuppenbar riskfinnas att resten aven

arbetslöshetbetydligt högrefår uppleva änpermanent manen
tillviktig förklaringvid.varit Dettatidigare är att ar-envan
intresse itilldragit sig alltbetstidsfrågorna på störreettnytt

debatten.politiskaden
arbetstidsdiskussioner harmed tidigare decennierslikhetI

frågan olikakommit kretsa kringalltmerdebattdagens att om
medel minskaarbetstidsförkortningformer attett ar-somav

bl.a.finns studier,skillnad från tidigareTillbetslösheten. nu
positivt samband mellanpekar visstTyskland,från ettsom



6

svenskaNyligen harsysselsättning.förkortad arbetstid och
avtals-fram förslagMetalIindustriarbetareförbundet lagt ett om

arbetstidsförkortning inom industrin,reglerad är attavsettsom
den kommande avtalsrörelsen.behandlas i

haralternativa arbetstidsformerdel försök medEn genom-
offentliga sektorn.framför allt inom denförts i Sverige,

och investe-tillväxttakteneuropeiska ekonomin harden1
destadigt underarbetslösheten stigitminskat ochringarna

sysselsättnings-EU-kommissionenstjugo åren. senastesenaste
flestaökat inom deövertidsarbetetvisarrapport att

UnionenEuropeiskade tio åren.medlemsländer under senaste
behand-sysselsättning för 1990-taletstrategi för ökadi sinhar
vid be-viktarbetstidsförkortning och lagtfråganlat storom

för skapainstrumentflexibla arbetstiderhovet ett attsomav
arbeten.nya

Nederländer-ochBelgien, DanmarkTyskland, Frankrike,1
olika arbetstids-lagstiftning eller avtalprövar man genomna

Tyskland harminska arbetslösheten. Iformer i syfte att man
arbetstid avtal. Iförkortadförsta hand reglerati genomen

kraft medgerdecember lag iFrankrike trädde i 1993 en som
gäller sedan 1Danmarkflexibel arbetstid årsbasis. 1en

betaldanställda tillallajanuari 1994 rättett system som ger
skall be-vikariat uppstårtjänstledighet under år. Deett som

med arbetslösa.sättas
medden oktober 1994partiledardebatten i riksdagen 121

uttalade statsministernregeringsforklaringenanledning attav
arbetstidsutredning.tillsättaregeringen avsåg att en

Utredningsuppdraget

förutsättning förhöjd och uthållig tillväxtväsentligtEn är en
lösas. aktivSveriges ekonomiska problem skall kunna Enatt

samverkar, skall bidratillväxtpolitik, där olika politikområden
till detta.

kom-denna utgångspunkt tillkallas parlamentariskMed en
mitté med uppgift att
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alternativakonsekvensernalångsiktigaanalysera de ar-av-
betstidsförkortningar

införasarbetstidsregler kanflexiblavilketundersöka sätt-
lagstiftningsvenski

för detarbetstidsdirektivkonsekvenserna EG:sutreda av-
arbetstidsområdet.regelsystemetsvenska

långsiktiga konsekvensernaskall bedöma deKommittén av
därmedKommittén skallarbetstidsförkortningar.alternativa

arbetstidsförkortningar ochalternativaeffekternaanalysera av
produktiviteten, sysselsätt-produktionen,arbetstidsmönster

välfärden.organisation ocharbetetskonkurrenskraften,ningen,
arbetstidemas roll inombelysaangelägetsärskiltDet är att

syftearbetslivspolitik,sammanhållen ärför attvarsenramen
utvecklande arbeten.tilloch medverkaproduktivitetenstärka

konsekvenser kantill deskallSärskild hänsyn tas upp-som
familjesituation,i derasarbetstagareolikastå för grupper av

särskilt belysaKommittén skalloch yrkesområden.utbildning
ställerarbetstidsförkortningarolika formerkravvilka av

arbetstidsför-hur dessafungera ocharbetsmarknadens sätt att
respektivepåverka kvinnorgenerellt kan kommakortningar att

studera utvecklingenKommittén skall där närmaremän. av
densysselsättningsgraden underårsarbetstiden ochfaktiskaden

femårsperioden.senaste
svenskakartlägga de årensskall vidareKommittén senaste

forskningsrapporterutredningar ochstudier,och utländska som
sambandetframför allt belyserarbetstidsfrågor ochbehandlar

och sysselsätt-arbetstidsförkortningarformermellan olika av
och värderaskall kommittén studerasamband därmedning. I

arbetstidsområdet.europeiska erfarenheter påaktuella
samlad överblick och redovisaskallKommittén re-ge en

arbetstidsförkortningar ochmedde svenska försöksultaten av
genomförts under tid.arbetstid, har Dennaflexibel senaresom

beskrivning hur deinnehållaredovisning skall också aven
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arbets-respektivehar påverkat kvinnorsolika försöken mäns
situation.

kommitténredovisats skallmaterialdetUtöver ovansom
betänkandetiförslag,särskilt beakta de presenterats omsom

Årsarbetstid, semesterregler-ocharbetstids-där det föreslås att
skalllag. Kommitténiskall föras gemensamsamman enna

uttalan-betänkandet deremissvarenbeaktadär samtäven
beaktandesärskilt medriksdagen i frågan,gjortsden avsom

övertidsfrågoma.uttalandet omav
skallför kommitténutgångspunktcentral attEn vara

möjligtlångti fortsättningen såarbetstidsfrågorna även som
ochTaktenarbetsmarknadensavtal mellanregleras i parter.

arbetstids-alternativaeventuellainriktningenden fortsatta av
till denperspektiv. Hänsynbör bedömas dettaförkortningar ur

medinflytande och valfri-möjlighet tillarbetstagarensenskilde
därvid beaktas.förläggning måstegäller arbetstidenshet vad

redovisa effekternaochskall vidare analyseraKommittén
beaktajämställdhetsperspektivförslag ävensina samtetturav

olika arbetstidsfor-sociala konsekvenserhälsomässiga och av
mer.

blikostnader kande eventuellaKommittén skall somange
Utredningsförslagen fårförslagföljden de presenteras.somav

kostnader för och kommuner.ökadeinte innebära stat
behandla fråganmed förtur och skyndsamtKommittén skall
för det svenskaarbetstidsdirektivkonsekvenserna EG:savom

med denna del iarbetstidsområdet. Arbetetpåregelsystemet
månads utgångjuni 1995.skall avslutat vidutredningen vara

direktiv tillinnehållet i regeringensskall beaktaKommittén
offentligasärskilda utredarekommittéer ochsamtliga prövaatt

samtligaregeringens direktivdir. och tillåtaganden 1994:23
redovisasärskilda utredare jämställdhetspo-kommittéer och att

direktiv kommittéeroch regeringens tilllitiska konsekvenser
redovisa regionalpolitiska konse-särskilda utredareoch attom

därvid lämna förslag de författ-dir. 1994:24 och tillkvenser
behövs.ningsändringar som
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ratificerade ILO-Sverigeskall deutredningsarbetetI av
47industriarbete, nriveckovila14nrkonventionema om

beaktas.132fyrtiotimmarsvecka nr semestersamt omom
direktivdeskallföreslås ersättadirektivDe omsom nu

arbetstidsdirektivEG:skonsekvenserarbetstid ochflexibel av
1994:99.dir.september 1994den 8beslutadessom

uppdragetRedovisning av

årutgångenföreavslutatskallarbeteKommitténs avvara
1995.

Arbetsmarknadsdepartementet
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COUNCIL 93/l04/ECDIRECTIVE
of 23November1993

concerning ofcertain theorganizationof workingtimeaspects

COUNCIL THETHE OF EUROPEANUNION, theseconditionswhile the improvement betrISmaintained. regards particularthedurationas anoforganization working time and forms 1otheremployment open-endedthan suchcuntracts.regard the establishingHaving Treaty the European .to fixed-term working.part-timecontracts,Community,and particularArticle thereof. temporaill8a workandscasonalwork.

regard theproposalfromtheCommissionHaving l.to Worker theEvery EuropeanCommunitysh.:
have right weekly periodandtoa a rest to annuipaid leave. the ofduration which lln with the Parliament1,cooperation European mustprogressivelyharmonizedaccordancewithnation.practices.

Havingregard ofthe theEconomicandSocialopinionto
CommitteeJ, 19. Everyworker enjoysatisfactoryhealthmust ansafety conditions his workingin environmen

beWhereas of AppropriateArticle118: theTreatyprovides takenthat the ordermeasuresmust lfurtherachieve hartnonizationofCouncilshalladopt, of directives, conditions thminimum inmeans while thefor maintaining improvementsrequirements encouragingimprovements.especially m:ide.;area
the workingenvironment. betterlevelofto ensureaof safetythe of iprotection andhealth workers;

a
Whereasthe of workersimprovement safety.hygieiWhereas.underthe of Article.that thosedireetives objectiveandhealth work whichterms should lat an notavoidimposingadministrative.financialandlegal subordinatedto purelyare economicconsiderations:toconstraints whichwouldholdbackthecreationawayand developmentof small and medium-sind

undertakings;
WhereasthisDirective practicalcontributiona towanthesocialdimensionof thecreating internalmarket;Whereasthe of Councilprovisions Direcrive89/391/EEC

of 12 June1989 the introductionofon tomeasuresimprovements the safetyand healthofencourage
workers work fully applicable theat are to Whereaslayingdownareas minimumrequirementswithregaicovered this Directivewithoutpreiudice of workingto themore organization time likely improto toand/orspecificstringent provisions therein;contained conditionsof workerstheworking thein Community;

Whereasthe CommunityCharterof the Fundamental
SocialRightsof Workers.adopted the of themeetingat the safetyWhereas. order andhealthin to ensure iEuropeanCouncilheld Strasbourg December9at on the latterworkers.Community bemust grann1989 the Headsof State of Governmentofor andweekly annualdaily, periodsofminimum testar11 Membe States,and particularin firstpoints whereasbreaks; alsoadequate innecessarysubparagraph,and8 19. first subparagraph,thereof. limit weeklyplace maximum worltitoncontextto adeclaredthat: hours;

7. m completionof theinternalmarket leadmustimprovement the livingin and workingto anconditionsof workers theEuropeanCommunity. ofshould taken the ofbe principlesWhereasaccountThis resultfrom ofapproximationprocessmust an Internationallabour with regardOrganization to
of working includingthoserelatingorganization time, i

work;night
l O NoC254. 10.1990. 4.p.Pl O NoC72.ll. 1991. 95;p.andDecisionof 27October published1993 in thenot yet WeeklyWhereas. the period.withOfficialJournal. respectto restthe diversityof of cultur:shouldbe takenPl CO No 60, 1991. 26. accountp. theethnic.religionsand factorsin MemberStateO NoL IIJ. other29. 1989.
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DlRliCTlVE:ADOPTEDTHISHASeachMemberforultiniatelyparticular,inwhereas. l included theshouldhcdecide Sundayu-hether inStateto andvf whatperiod,|vcckly extent;sotorest

SECTlONl

bodyhumanthehownlutresearchhasWhereas DEFINITIONSSCOPEANDdistutbancesandenvironmentalnightsensitive ti:itmore workorganizationofformsburdensimecertainalsoto detrimentalbeworkd nightperiodslongthat can;nd Artic/elsafety theendangerandworkerhealthof atthe cantoworkplacci
andPurpose scope

of periodsdurationthelimitthere safetylaysdownThisDireetive minimum andhealthWhereas toneeca provideforandovertime,work, includitgnight offor the workingof to organizationrequirements time.bringthisworkersnightregularlwhoçmployers touse authoritiesof thetheattertioninformation competentto appliesThisDireetive to:they request;so
andperiodsof daily Weeklyminimuma rest, rest

weeklybreaksandannualleave, maximumtoshouldbeworkersnightthatimportartWhereas andworkingtime;theirpriorfree hetlthenritled toassessmentto a intervalsandthat shiftregular of work, workandandthereafet nightb certainassignment patternsat aspectsdayworktransferredbetheyhouldpossible of work.whenever to
sufferfrom healthsuted theywhich theyfor are

problems; of activity,shallapply allThisDireetive to sectors
of Article2withinthemeaningpublicandboth private,

Article17withoutprejudice89/391/EEC,of Direetive toworkersrequiresshiftnightandthesituationWhereas o of rail,road,withtheexception air,of thisDireetive, sea.shouldbeprotectionof safetyandhealthlevelthethat fishing,otherandlakeinland transport.seawaterwaythatand theof workthe theiradaptedto natur: of training;doctorsandtheactivitiesworkat seaandfutctioning of protectionandorganization
efficient;shouldbeandpreventionservices resources fully89l39llEECof DireetiveThe provisions4. areparagtaphreferredapplicable the tomattersto specificand/orstringentprejudicewithout to morehaveconditionsspecific wtrkingWhereas may contained thisDireetive.provisionsof workers;healtheffects safetyanddetrimental neon of according certainthe workorganizationwhereas to aprincipleofgeneralof thetakemust acetuntpattern Article2work theuorker;adapting to

Definitionsconcemed.workof thethespeeficgivenWhereas. nature withbe adoptseparatemeasuresnecessarytomay followingtheof this Direetive,theFor purposescertainthe of workingtimeregard organir:ionto apply:definitionsshalloftheexcludedfromactivitieswhich scopeor aresectors
Direetive;this twhichtheduringperiodshallworkingtime meanany anddisposaltheemployersworking,worker at withaccordanceduties,inactivityhiscarrying oroutraisedbylikely beof theview questionWhereas. and/orpractice;to nationallawsundertaking,withinof workingtheorganization time an whichperiodtheflexibility shallin period notprovidefordesirable anyrest meantoappears whilstof thisDireetive,of workingtime;application certainptovisions

theof protectingprinciplescompliancewizhtheensuring thanlessperiodofshallnightlime not3. meananyof wcrkers;safetyandhealth whichandnationallaw,definedhours,asseven midnightperiodbetweentheinclude caseanymust
and5 a.m.;provisionscertainthatprovideWhereas tonecessary accordingimplemented,subjectbe derogations toto shallworkermay night4. mean:sidesofthethe MerrberStatesthe twoorcase. duringnightwho,worker,hand.theof athegeneralrule, anywhereas, oneindustry; onevent aasz of his dailyhoursthreeleastworkstime,be givenconcemed atthe worlersderogation. must andnormalworkingtime course;periods, asaequivalent restcompensatory
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workerb otherhand. whothe likely plushours the dailyhours relertedllon any irest toduringnight work certain of Articleproportiontimeto a definedhis theannualworking choicetime. aras lof concemed:theMembeState The minimum referredperiod firsltherest toby followingi nationallegislation, consultation subparagraphshall includein principle Sunday.with of industry;the sidestwo or
ii collectiveagreementsor agreements objective,technical workorganizationconditionsorofconcluded sides industrybetween sethe attwo iustify, minimum periodof 24 hourstestanational level;regional mayor applied.
workshift shall of workmethod organizingmeananyshilts thewhereby eachothersucceedworkers at
work certainstatiorsaccording Articlepattern, 6same to

including which beandtor-sing maya pattern. the forneedcontinuous discontinuous,entailingor weeklyworkingMaximum timeworkers work different giventimesto aat overperiodof days weeks;or
Member theshall takeStates measures tonecessaryshift workershall work6. workerwhose needthat, withthemean keepingany in thesafetyensure to protectschedule of shiftwork.part andhealthof workers:

the workingperiodof weekly time limited
of regulationslaws, administrativemeans or

provisions collectiveor menrsor agreement:ag.SECUON betweenthe of industry;sidestwo
the working for eachseven-daytime period.averageMlNlMUMRESTPERIODS OFTHEOTHERASPECTS- including does exceed hours.overtime, 48ORGANlZATlON WORKINGTIME notOF

Article7Article3

AnnualleaveDailyrest
MemberStatesshalltakethemeasuresnecessarytoMemberStatesshall take the tomeasuresnecessary that worker entitled paidannualleaveensure every tothat worker entitled dailyminimumensure every to a of leastfourweeks accordancewith theconditionatperiodof ll hoursconsecutive 24-houtperiod.rest per for entitlement and of. suchgranting leavelaiddowto,

bynationallegislationand/orpractice.

Article4 The periodof2. minimum paidannualleave bemaynotreplaced allowance lieu, wherethean except
employmentrelationship terminated.Breaks

MemberStatesshall take the tomeasuresnecessarythat,wherethe lworkingday longerthansixensure SECTIONtiihours, worker entitled break,thedetailsevery to restaof which,includingdurationandthe whichtermson WORKNIGHTWORK SHIFT PATTERNSgranted,shall OFWORKbelaiddown collectivein agreements - -orbetweenthe sidesof industry fallingagreements two or,that, nationallegislation.
Article8

Anicle5 Lengthof nightwork

shall take theMemberStatesWeekly measuresperiod to:necessaryrest that:ensure i
MemberStatesshall take the of fornormalhours work night workersdomeasuresnecessaryto notthat, eachseven-dayperiod, of eighthoursworker exceed Z4hourensure per every averagean anyentitled minimum luplCCluninte of period;period 24to a rest
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rliclellAhazardswhosework specialnightworkers involvesl. ut
wnrkphysical mental dostrainheavy not mottot of hoursduringeight period 24hoursthan any andhealthprotectionSalclytheyperformnightwork.which

take theshallMemberStatesworkof aforementioned,the Iicccssnrithe measures toFot purposes that:mentalheavyphysicalspecialhazardsinvolving ensureoror and/ornationallegislationdefinedshallbestrain shift safetyand workershaveworkersnight andcollectivepractice agreemenrsagreementsoror ofthe theirhealthprotectionappropriateto naturetakingof industry,the sidesbetweenconcluded two work;of nighthazardseffectsspecific andof theaccount
work. and preventionprotectionappropriate SCFHCCSorsafety healthregard the and ofwith nightfacilities to

equivalentshift workersworkersand thoseare to
and availableotherworkers allapplicableto are atArticle9

times.

dayworkerstransferof nightandHealth toassess
work rlicle13A

taketheshallMemberStates necessaryto workmeasures ofPattern
that:ensure

take theshallMemberStates tomeasuresnecessaryfreehealthentitlednightworkers assessmenta to aare workwhointendsthat employer organizetoensure anthereafter regularandbeforetheir assignment at of thetakesaccording certainpattern accountto aintervals; withwork theworker.principleof adaptinggeneral to a
workandalleviatingparticular,view,in monotonoushealth problems tosuffetingfromnight workersb depending thepredeterminedwork-rate.work onfactthatthey atconnectedwiththe abeingrecognizedas of safety healthand and requirements.of activity,possibletransferredwhenever typeperform worknight are duringworkingtime.regardsbreaksespeciallysuited. aswhichtheydayworkto areto

paragraphreferred 1freehealthThe2. toassessment
confidentiality.medicalcomplywith SECTlONla must

PROVISIONSMISCELLANEOUSparagraphreferred 1freehealthThe3. toassessment
nationalhealthconductedwithinthebea system.may

Article14
Article10 provisionsspecificCommunityMore

workingfor night-timeGuarantees whereapplyshallof thisDirectiveTheprovisions not specificcontainother Communityinstruments more
occupationscertainconcerningrequirements orof categoriesmaketheworkMember certainStatesmay occupationalactivities.undernightworkerssubject certainof guarantees,to and/ornationallegislationlaid downconditions

theirof workerswho risksincurthepractice, tocaselinked night-timeworking.healthsafety Article15toor

provisionsfavourableMore
ArticleI I

rightaffectMemberStatesshall tnThisDirective not administrativeregulationslaws,introduceapply ororof workersNotifieationof regular night safetyuse of theprotectionfavourable theprovisions tomore thepermitfacilitateworkers iohealthofand oror
of collective agreementsapplication agreement:orshall theMemberStates take tonecessarymeasures whichindustryofsidestheconcludedbetween arenightregularlywho twothat employer usesensure an andsafetyof theprotectionthefavourableof thetheattentionbringsthisinformationworkers tomoreto healthof workers.authorities they request.competent so
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Article another wherethe differentl 6 workers placesntorwork distantfrom another;are one
Referenceperiods b the ofin and surveillancesecuritycase activitiesrequiring ordera permanentpresencein to protectlaydown:MemberStatesmay and particularlysecurity andguardsproperty persons,caretakers firms;securityorof Article Weeklyfortheapplication 5 period,rest aexceeding days;referenceperiod 14not ofthe activitiesinvolvingc forthe needcase

ofcontinuity production,service particularly:orofapplication Article weeklyfor the 6 maximum2.
referenceperiod exceedingfourworkingtime, nota relatingi theservices to reception,treatmentmonths. and/or provided hospitals similarcare orestablishments,residential institutions andperiodsof paid annual leave,grantedThe in prlsons;of sickwith Article andthe periodsaccotdance .
included shallbeneutral theleaveshall benot or dockii airportworkers;orofcalculation theaverage; iii radio, television, cinematogtaphicpress,of lengthof nightwork,fortheapplication Article8 production,postal and telecommunications

reference definedafterConsultationof theperiod ambularice,firea services, and civil protectionsidesof industry by collectiverwo agteementsor or services;ofconcludedbetweenthe sidestwoagreements iv and electricity production,industry national regionallevel. watergas,at or andtransmission distribution,householdrefuse
weekly of hoursthe period 24minimum rest collectionand plants;incineration

by Article falls within that referencerequired 5
industries whichwork interruptedbevperiod, shall .ofbeincluded thecalculationin cannotnot technicalgrounds;the onaverage.
researchanddevelopment.vi activities;

Article 7I vii agriculture;

d foreseeable ofwherethere activitina surgeDerogations particularlyin:
forWith dueregard the principlesofgeneral the agriculture;i

of thesafetyand ofprotection health workers,Member
ii tourism;States derogarefromArticle 8 16may orwhen, of thespecificCharacteristicsof theaccounton postaliii services;activityconcerned,thedurationof theworkingtime

measuredand/orpredetermined bedeterminednot orcantheworkersthemselves,andparticularly thein case fromArticles and2.2. 8 16:of:
described Articlethe 5circumstances 4aa othermanagingexecutives withor persons of 89l39llEEC;Directivedecision-takingautonornous powers;

b familyviorkers; of accident riskb imminent otor in cases or
accident;workersofficiatingc religions churchesceremoniesinat

andreligiouscommunities.
Articles andfrom 32.3.

Derogations be adopted of laws,may meansregulations administrative of eachprovisions of shiftwork thethe timeactivities,aor ot means casecollective betweenthe take dailyworkerchangesshift andagreementsor agreements two cannotsidesof industryprovidedthattheworkersconcerned ofWeekly theendand/or periodsbetweenare restaffordedequivalentperiodsof that, andshift the of thecompensatoryrestor start nextone;oneexceptional which possible,forcases not
objective suchequivalentperiodsof of initolvingperiodsofb thein activitiestoreasons, grant casetheworkersconcerned afforded particularlythoseofworksplit theday,compensatoryrest, are upoverprotection:appropriate staff.cleaning

fromArticles2.1. and8 16: andArticles 3bemadefromDerogations 4.may
the of of collectiveplaceofin activitieswheretheworkersa 16 agreements agreementscase means orof industryworkandhis concludedbetweenthe sides nationalplaceof fromresidence distant artwooneare
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rules Novembercoiiforniitywitli the laid byllwith l996thisDitcctive shallregionallevel iii urnr or. thattheof dare sidescollective hythatliy industrithem.hy uldown twuagtecmentsor ensuremeans of lnsides industry establishtheconcludedbetweenthe necessarymeasurestwo agrreitient,agreements beingobligedStateswith Member takelowerlevel. l .iiiiat enablethem .illto tosteps guaraiitecnecessary :iilaidthat the provisions downtimes thiswhichStates thereMember in statutorysystemno fulfillcd.Directiveareof collectiveconclusiontheensuring agreementsorofsides industryconcludedbetweenthetwoagreements coveredregionallevel, thenational mattersor onat whichthereMemberStatesinthoseDirective,this aor b However, MemberStateshalli havetheaandwithinforframework thisspecificlegislative purpose applyArticleoption whilenotto respectingwith nationalaccordancethereof,limitsthe may, thegeneralprinciplesof the of theprotectionfromdcrogationsallowand/or practice,legislation safety healthofand workers.andproiidçditofcollectiveand16.Articles S4, agreementsII\ takesthe that:necessary tomeasures ensiircofthe sidesconcludedbetween two-ercemcntsu: level.collectivetheappropriateinoauryat employer workerrequires workno a ro- than hours48 sevendaymore over afirst andsecondfor theprovided period,calculatedderogations in forThe theas an averagethatallowed condition referredshall be referenceperiodsubparagraphs of2on to pointgranted theperiods Article unlesshehasfirstequivalent 16, obtainedthetoarecompensatingresr
exceptional whereconcerned workers performworkers in suchnotcasesot, agreementtosuchperiods,theforpossible obiective work,gramreasonsto

concerned affordedappropriateprotection.workers are
worker subiected detrimenttono any- his becausehe willingemployer tonotisl:i downrules:MemberStatesmay performsuchwork,hisgive toagreement

sidesof paragraphbythefor theapplication this two- ofkeepsup-to-daterecordstheemployerof industry,and - work,who suchall workers carryoutof collectivefor the of theextension provisions-- confotmityconcludedin disposalofplaced thetherecordsagreements agreementsor atare-accordancewith thisparagraph otherworkers forauthorities,whichtheto competent may,withnationallegislationand/or safetyand/orconnectedwith thepractice. reasons theof workers,prohibit restricthealth or
ofpossibility exeeedingthe maximumfrom of Articlederogate 16,Theoption pointl4. to workinghours.weeklyparagraph and andprovided 2.2.points2.1.

result theof this Article,paragraph3 notmay providestheemployerthe competentexceedingestablishmentof referenceperiod six -a withtheirauthorities at requestmonths. whichinformation in agreementon cases performworkershasbeengiven toshall subjectMember havetheHowever, States option, ofto periodhoursworkexceeding48 overarelating thecompliancewith the generalprinciples for theto calculateddays, averageasansevenworkers,ofof the safetyand healthofprotection ofperiodreferred 2reference pointtofor objective technicalallowing, reasonsor reasonsor Article16.of work, collectivetheconcerning organization
concludedbetweentheagreements twoagreeirientsorof industry referenceperiodssides in event ofto ser no of periodBeforetheexpiry sevenyearsaexceeding12months. Councilthereferredfromthedate a,to

proposalof Commissionthebasisshall, aon appraisalaccompanied report.thedateBeforethe of periodof from anexpiry a sevenyears andof thispointitheprovisionsre-examinethereferred Article theCouncilshall,181 a,to on take.whatactiondecide toof ;iccompaniedbasis Commissionproposal onana of thisappraisal there-examine provisionsreport,
paragraphanddecidewhat take.actionto shall have theMemberStatesSimilarly,ii

of Articleapplicationtheregardsoption,as oftransitionalperiodofof making norauseArticle PI referredthedatefromthanthreeyearsmore transitionalthatduringprovidedthatina,toFinalprovisions period:
paidweeksthreeworkerreceivesregulationslaws,Member shalladopttheStatesa every- thewithaccordanceleaveannualcomplyandadministrativeprovisions tonecessary
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Member shallfor entitlement and States thethe Commissionconditions to. reportto everfive practicalimplementof, leavelaid down by thesuch ofiun theyearsongranting of indicatingand/or and provisions thisDirective,nationallegislation practice. theviewpointsothe of industry.sidestwoof paidthree-weekperiod annualleavethe- by allowancebereplacednot an inmay the employmentwhereIieu. except theinformTheCommissionshall EuropeanParliamentterminated.relationship andSocialtheCouncil.theEconomic Committeeandthq
Advisory Safety,Hygiene HealtHCommittee andoninformshall forthwith theMemberc states thereof.Protection Workat ythereof.Commission

five the shallEvery Commission the6. submittoyearsreferredadopttheWhenMemberSmres tomeasures andtheCouncil the andEuropeanParliament, Economic:ø-ference thistheyshallparagraph tülUâlW toin theSocial applicationof thiCommittee reportonareferenceshallbe suchaccompamedbyDirective onor paragraphs andtakingDirective into 4accountofThemethodsofficialpublication.of theirtheoccasion 5.thereferenceshall laid downsuch bemaking a
Memberstates.

Article19of MemberStatesWithoutpreiudice theright toto differentofdevelop, thelight changingin circumstances,
This addressedtheMemberthe Directive States.legislative, contractualprovisionsregulatory toorfield the minimumof working longtime, asas compliedforprovided thisDirectiverequirements are

shallof this constitutewith.implementation Directive not
levelofvalidgroundsfor reducingthegeneral protection

November1993.Done Brussels.23afforded workers. atto

theFor CouncilMember shall theCommissionStates communicate4. to
of nationallaw alreadyof thethe provisionstexts ThePresidentfieldgoverned thisadopted beingadopted theot

M,SMETDirecrive.
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RÅDETS 93/10-1150DIREKTIV
1993den23novemberav

i vissaavseendenförläggningarbeutidensom

RÅD tillnärmning forhállandenaresultatetANTAGITHARGEMENSKAPERNAS avav envaraEUROPEISKA
sarskiltbeträffandesamtidigt förbättringargors.DIREKTIV somDETTA

förläggning betraffandeandraoch ocharbetstidenslängd
tillsvidareanstallning.såsomanställningsformeranEuropeiskaupprättandetFördragetbeaktande avmed omav deltidsanställning.anställning.exempelvistidsbegränsad1l8ai detta,särskiltartikelgemenskapen.

ochsasongsanställning.tillfälliganställning
forslag.kommissionensbeaktandemed av tillskallhaVarje i gemenskapen rattarbetstagare en

till årligbetaldviloperiod veckaochEuropaparlamenteti. semesterenvarjesamarbetemedi
medharmoniserasi enlighetgradvisbörlängdvars

nationellpraxis.kommitténssocialaEkonomiskaochbeaktandemed av
yttrande.och

godtagbaraskall åtnjutaVarje arbetstagare19.
sinarbetsplats.hälsoforhâllandenpaochsäkerhetsföljande:beaktandemed av uppnåvidtasföratgärderskallLämpliga storreatt en

områdedettaharmonisering förhållandenadirektivrådetföreskriver1l8ai fördraget avArtikel att genom
uppnås."forbattringarsamtidigtsärskiltförbättringar.främjaförminimikrav somskall attanta

battrehälsaochförarbetsmiljöområdet.att tryggainom
försäkerhet arbetstagarna.

hälsa arbetsplatsenarhygienochsäkerhet,Arbetstagarnas
ekonomiskahansyn.underkastatmzil hotinnebära rentdirektiv intedessa ett inte1l8a bör som varaartikelEnligt

reglerlagstiftandeelleradministrativa.finansiella som
medelstorasmåutvecklingen och" tochskhämmar av, socialinförai syftedirektiv konkretátgardDetta är att enenfuretag.

inremarknaden.dimensionden
juni1989 åtgärder1289/391/EEGdendirektivRådets omav

säkerhetocltarbetstagarnasfrämjaförbättringarfor att av förläggningminimikravför arbetstidensföreskrivaomfattas Attiarhetet områdentillämpligtpådefulltarhälsat som
forarbetsförhållandenaförbättrasannoliktkommereller attpåverkarsträngaredirektiv detdetta merutanattav gemenskapensarbetstagare.i detta.detaljeradebestämmelser

socialagrundläggandearbetstagarnasgemenskapensavtal1 om inomfor arbetstagarehälsaochsäkerhetFörmedlemsstaternasde ll att tryggarättigheter antogsavsom ochveckoviladygnsvila,borarbetstagarnagemenskapeniStrasbourgdetiEuropeiskarådetsmöte gesvidstatsöverhuvuden
1tillräckligavissminstalängd raster,punkt8och samtstycket.7första1989.särskiltpunkt semesteravendecember9

nödvändigt övredet sättasammanhang ävenärdetta att enfastställdes19forstastycketpunkt att:
veckoarbetstiden.förgräns

ledamåstemarknadeninreGenomförandetden"7, av 1L0arbetsorganisationenstill internationellaHänsynbörarbetsförhållandenforoch tasi Ievnads-förbättringartill
inklusiveförläggning,gällerarbetstidensprinciper detnärbörDennagemenskapen.inom processar gare nattarbete,avseende

4.EGT 9.10.1990,254.C s.nr till olikarimlighänsynveckovilanbörBeträffande tas95.EGT 18.3.1991,72.C s.nr iandra faktorerreligiösaochetniska.kulturella.offentliggjort1993annu27oktoberden inte lbeslutoch av frittmedlemsstatheltDetstarvarje attmedlemsstaterna.Tidning.OøiaellaGCIIICItJ/ø/Jtfllø:Europeiska
811991. 26.EGTitrC60. s.
29.6.1989EGT 183.L s.nr
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HÄRIGENOMFÖRESKRIVShuruvida FÖLJANDE.avgöra söndagenskallomfattas veckovilan,ochav
i safalli vilkenutsträckning.

AVSNITTl
Forskningharvisat människokroppennattetidkänsligareäratt

RÄCKVIDDför störningaroch för vissa formeräven betungande octt DEFINITIONERav
arbetsorgantsationoch långaperioder nattarbetekanatt av

hälsovådligaforarbetstagareoch säkerhetenäventyra Artikelvara 1
arbetsplatsen.

Ändamålochräckvidd

Detfinns behov arbetstidensbegränsa längdvid l direktivdetta föreskrivsminimikravett att påsäkerhetav och
perioder inklusiveövertid tillnattarbete. och hälsavidförläggningenarbetstiden.attav attse av
arbetsgivare regelbundetsysselsätternattarbetandesom
anmälerdettill debehörigamyndigheternadessabegär Dettadirektiv tillämpligtär påom
det.

minimitiderfora dygnsvila,veckovilaochärligsemester.
påvidare ochbegränsningveckoarbetstiden.raster av

Det viktigtär naitarbetandehar till kostnadsfrirättatt en samt
hälsoundersökninginnandeborjaranställningendärefteroch
tillregelbundnahalsoundersökningaroch möjligtde b vissaformer Skiftarbetenatiarbete.att snarast ocharbetsrytm.av
omplacerastill lämpligtdagarbete harprobolemde medom
hälsan. Denadirektivskalltillämpasinomallaarbetsområden,

såväloffentliga privata.i denbetydelse isom somavses
artikel2 i direktiv89/39lIEEG det påverkarutanatt

Natt-ochskiftarbetandessituationkräver nivånpåsäkerhet tillämpningenartikell7 i direktivet,dethäratt medundantagav
och hälsoskydd till arbetets och forluftajärnvägs-. ochsjötransporter.vag- havsfiskeliksomart attanpassas
skyddsåtgärder.förebyggandeåtgärderoch är arbetetill sjöss detarbete utförs läkareresurser annat samt som av
effektiva. underutbildning.

Bestämmelserna4. i direktiv89/39l/EEG fulltär
Vissaarbetsförhållandenkanha skadliginverkan tillämpliga defall i 2punkt detpåverkaren utanattsomavses
arbetstagarnashalsaochsäkerhet.Arbete organiseras strängareeller detaljeradebestämmelseri det harsom mer
enligt viss allmännabor hänsyntill den direktivet.rytm taen principen

tillarbetet arbetstagaren.attom anpassa

Artikel
Medhansyntill särskildadetaktuellaarbetets kandetart vara
nodvandigt vidta speciellaåtgärderbeträffande Definitioneratt
forlaggningen arbetstideninom vissaområdenochav
verksamheter inteomfattas direktiv.detta l dettadirektivanvändsfoljandebeteckningar desom medav

betydelser härsom anges:

Medhänsyntill arbetstidensförläggningantagligenmedför alltidarbetstid: ienlighetmednationellatt lagstiftningeller
probleminomforetagenverkardet önskvärt tillåta då står tillarbetstagaren arbetsgivarensatt praxis
flexibilitet tillämpningenvid vissabestämmelseri detta förfogande utforaktiviteterdärvid elleruppgifter.av samt
direktivsamtidigt efterlevnadentryggarsom man av

arbetstagarnashälsaochsäkerhet. 2. viløperiod:varjeperiod inteärarbetstid,principernaom som

Det nödvändigt tillåta vissabestämmelserberoendeär periodvarje minstsjutimmar. enligtatt bestämdatt natt: om
på omständigheterna fall får bli föremåli enstaka för nationelllagstiftning. omfattar mellanperiodensom
avvikandetillämpningar medlemsstaternaeller midnatt 05.00.ochav av
arbetsmarknadens Somallmänregelvid avvikandepaner. en
tillämpningbördeberördaarbetstagarna motsvarande nattarbetande:4ges .kompensationsledighet.

arbetstagarevarje normalta utförminsttrcsom
dagligaarbetenattetid,ochsitttimmarav
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iDenmininittidfor vila forstakommer stycket itroligen skallarbetstagare atth stimavsessomvarje
omfattaarsarhetstidnattetid: simdag.sinfullgtira vissdel principaveri

bertirdadendel bestämsdenna av
arhetsorganisatoriskaförhållandenOmsakliga.tekniskaellermedlemsstaten

ledighet 24timmartillampas.beraitigartletlir minstomcn
eftersamrådlagstiftningnationelli genom

ellerarbetsmarknadensmed parter.

Artikel6nationellellerkollektivavtalgenom
regionalnivå.

veckoarbetstidenBegränsningav
i skiftarbetetmetod delaSklflaf/IEIE." attvarje

atgärder behovsforskallvidtadeMedlemsstaternavidvarandra attavlöservarigenomarbetstagare somsamma
åstadkommaarbetsgång. dådennaarviss avenarbetsplatserenligt atten

kontinuerligaellerkanroterande;skitteii vara
lagarochandraveckoarhetstidenbegränsasmedföra arbetstagarediskontiiiucrltga;metodenkan genomatt

kollektivavtal.ftirfatiningarellergivenperiodolikatiderundervid genommåstearbeta aven
dagarellerveckor.

varjearbetstidenundergenomsnittligaden
48inklusiveövertidinteöverstigersjudagarsperitidingårarbetsschema.tkifiarbe/are: arbetstagare6, varsvarje

i Skiftarbete. timmar.

Artikel7AVSNITT

ÅrligFÖR ANDRA semesterVILAitiiiviitiirEitionEit
BESTÄMMELSER ARBETSTIDENSOM

FÖRLÄGGNING fordeåtgärder behövsskallvidtaMedlemsstaterna som
får årligbetaldarbetstagaretill semesteromatt att envarjese

föreskrivsvadi enlighetmedfyraveckor genomArtikel3 somminst
till ochpraxisangåendeeller rattennationelllagsiinning

beviljandet sådanDygnsvila semester.a en

får inte kontantDenårliga utbytas2.forbehövs motåtgärderMedlemsstaternaskallvidtade semesternattsesom
dåanställningenavslutas.ersattning.ll timmarsfår minst utomarbetstagaretill att varje

24-timmarsperiod.sammanhängandeledighetper

Artikel4

AVSNITTlllRaster

förbehövsatgärderskallvidtadeMedlemsstaterna attscsom ARBETSRYTMSKIl-TARBETENATTARBETElängrearbetsdagen ändå ärarbetstagaretill sex --attvarje - däriblandutformningen.Denfar närmaretimmar rastaen- iskallfastställasvilkavillkordenlängdoch ges.rastens Artikel8nationellintelyckas,da dettakollektivavtaleller, genom
lagstiftning.

längdNattarbetets
Artikel5

lörbehövsvidta åtgärderskall deMedlemsstaterna attsesom
tillVeckovila att

överstigernattarbetandeintearbetstidenförnormaladenftirbehövsdeåtgärderskallvidta attMedlemsstaterna sesom 24-undergenomsnitt åtta timmar varjesju fårperiod dagar ett avvarjeundervarjearbetstagaretill omatt timmarsperiodplusdenllledighetsammanhängandetimmars24minst
artikeldygnsvilatimmars avsestsom
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2. nattarbetande arbeteinnebärsärskildariskerellervars Artlkel12
fysiskellermentalansträngningintestor arbetar änmer

åttatimmarinom 24-iimmarsperiodnärdeutfören Skydd hälsaochsäkerhetavnatiarbete.

För tillämpningen ovanståendeskallarbete Medlemsstaternaav skallvidtadeåtgärdersom behövsförsom attsinnebärsärskildariskereller fysiskellermental tillstor att
ansträngningdefinieras lagstiftningellernationellgenom
praxiseller kollektivavtal, tillmedhänsyngenom tagen narxarbetandeoch skiftarbetarehar hälso-ett ocnattarbetetssärskildakonsekvenserrisker.och säkerheuskydd derasarbete.sommotsvararartenav

Artikel9 2. skaddsátgärderochskyddsanordningarfbrnattarbetand
ochskiftarbeiande dem finnsmotsvarar förandrsomHälsoundersökningochomplacering nattarbetandetill arbetstagare tillgängligadessaoch ärav att allatider

dagarbete d gnet.

Medlemsstaternaskallvidta åtgärder behovsforde som rlikel13A
tillatt attse

Arbets
a nattarbetandehar tillrätt fri hälsoundersökninginnanen

debörjaranställningenochdäreftertill regelbundna Medlemsstaternaskallvidtadeåtgärder behövsförsom attsthälsoundersökningar. till arbetsgivare organiseraatten att arbetetenligsomavser
hansvntill denallmännaen principenvissrytmtar atomb nattarbetandeharhälsoproblem kanvisasberosom arbetettill särskiltsom arbetstagaren. ianpassa syfte lindraattpánatiarbetet mdjligtdetär omplacerastill lämpligt effekterna arbetsuppgifterom ocharbeteiav monoiona ettdagarbete. förväg stställt arbetetsberoende Arbetsgivarertempo art.

skall hansynäven hälsaochIll kraven säkerhet.särskilta
Denkostnadsfriahälsoundersökning punkt beträffari:avbrott arbetstiden.somavses underl

l skallomfattas lagstadgadtystnadsplikt.a av

Denkostnadsfriahalsoundersökning punktsomavsesl
fårl utförasinomdenoffentligasjukvården,a AVSNITTlV

BESTÄMMELSERALLi1.Äi\.-\

10Artikel Artikel4

Garantierför nattarbete .ler detaljeradegemenskapsbestârnmelser

Medlemsstaternafår for vissakategorier nattarbetande Bestämmelsernai intetillämpasdettadirektivskallav närandra
meddelasärskildareglerenligtvillkor fastställs gemenskapshestämmelserinnehåller detaljeradesom genom kravmer
nationelllagstiftningeller gallernardet arbetstagare beträffanc:praxis. yrkenellerarbeten.vissa

riskerarhälsaellersäkerhet naiiarbeie.som genomsitt

Artikell 5

Artikell l Gynnsammarebestämmelser

Anmälan regelbundensysselsättningnattarbetande Dettaom direktivskall påverkamedlemsstaternasav inte rättatt
tillämpaeller infnra författningf stämme eller enMedlemsstaternaskallvidtadeatgärder behövsför administrativpraxis bättreskyddaratt arbetstagarnassom hälsase som

till arbetsgivare regelbundetsysselsätternattarbetandeatt ochsäkerheteller tillåterunderlättareller tillämpningensom avanmäler tilldetta debehörigamyndigheternadessabegär kollektiiautal battreskyddararbetstagarnashälsaom ochsom
det. säkerhet
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övervakningsarbetenochsäkerhets näri frågabArtikel16 om
skyddaegendomellerförkravsnärvaro attpermanent

säkerhetsvakter.särskilt fråga omBeräkningsperioder lpersoner,
vaktbolag,ellervaktmästare

följande:föreskrivafärMedlemsstatema
servicenkontinuitetikräverarbeteni frågacEn enveckovila: som5 omartikeltillämpningenFör1 av särskiltproduktionen.eller14dagar..inteöverstigerberäkningsperiodsom

ellervårdbehandlingformi servicei reception,av
institutionerliknandeinrättningar,ochsjukhusbegränsning6artikelFör tillämpningen av2. av ellerfängelser.inteberäkningsperiodEnveckoarbetstiden: som

månader.överstigerfyra flygplatsarbeie.ellerhamn-
beviljasiårligbetaldDeperioder semestersomav ochfilmproduktionradio.television. post-iiiskallsjukfrånvaro press.7 liksomartikel ävenenlighetmed ochbrand-ambulans.telekommunikationer.beräkningenvidneutralaskallellerinkluderasinte vara civilforsvar.genomsnittet.av

ochel.distributionoch vatteniv produktion gas.av
sopforbranningsanlaggningar,ochsophämtningEnlängd:8nattarbeietsartikeltillämpningenFör av

medsamrådefterbestämsheräkningsperiodsom kanavbrytasintei vilkaarbetetindustrier avvregionalnivå.nationellellerpåarbetsmarknadensparter tekniskaskäl.
itimmarminst24veckovilaOmden avsessom utvecklingsarbete,forsknings-ochinteperiodskalldennyssnämndainomartikel5 faller

genomsnittet.beräkningenvidinkluderas av jordbruk;vii

förutsägbaraförekommervilkadetområdend på inomArtikelI 7
särskiltarbetsioppar.

Avvikelser
jordbruk,i

forprincipernaallmännadeMed iakttagandeav turismmedlemsstaternagörafârsäkerhethälsaocharbetstagarnas
fårAvvikelser16.8eller4.avvikelserfrånartiklarna

iii postservice.särskildaarbetetsaktuellatilldet artmedhänsynnärgöras - ellerkani förvägbestämsellerlängdintemätsarbetstidens- särskiltgällerDettasjälva.arbetstagarnabestämmasav fårl6 göras8och3 4Avvikelserfrånartiklarna2.2beträffande
5.4i artikelbeskrivsomständigheterunderdesjälvständiga sommedföretagsledareellerandraa personer 89/39l/EEG.direktivibeslutsbefogenheter.

olycksfallärfordå riskenolycksfallellervidbellerfamiljeföretag.ianställdab överhängande,
iceremonierreligiösavidtjänstgörarbetstagarec som

samfund.religiösaochkyrkor får3och5 görasartiklarnafrån2.3 Avvikelser
andralagstiftningellerfärfastställasAvvikelser genom skiftgårgångskiftarbetei fråga ettnyttaunder varjekollektivavtal omellerforfattningsbestämmelsergenom veckoviladygtisvilaellerintekanochmotsvarande taenarbetstagarnaberördadeförutsättning gesatt börjanskiftoch nästa.slutetmellan avettundantagsfall det avnärikompensationsledigheteller av- bevilja sådanmöjligtinteskäl är attobjektiva underi perioderdelasarbetei frågab upplämpligterbjuds om somarbetstagarnakompensationsledighetatt- städarbete.sarskililopp.dagensskydd.

16får8 göras4, ochartiklarnafrånAvvikelser2.l
16S 8 och3artiklarnafrånfårAvvikelser görasbostadmellanarbetstagarensavståndlångtfrågaia om ellerregionalnivåellernationellkollektivavtalolikaarbetsplatser genomdåarbetstagarensarbetsplatselleroch

varandra.långtifrånligger
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kollektivavtalpå nivå dettillåtslägregenom en om genom l
sådanaavtal. direktiv den23 novemberl996 eller tillsenast se

genotiarbetsmarknadens den dagenparter senast
Demedlemsstater förkollektivavtalsaknar k mmelsefastställerdenödvändigaöverenskommelse bestämmelserntettsom system
nationellellerregionalnivåi defall omfattas detta varvid skall till dedlemsstatema alltidkanatt garanterlsom av se
direktiv,ochvidarede fördettaändamål direktivets efterlevs.medlemsstater bestämmelserattsotrt
har särskildlagstiftningfår inom for sådanen ramen
lagstiftningienlighet lagstiftningmednationell ellerpraxis-

tillåtaavvikelserfrånartiklarna 8Och16-Dellafår4.-
ske nivå.kollektivavtalpålämplig i Enmedlemsstatskalldockb hamöjlighetgenom Inltatt

tillämpaartikel6 varvidmedlemsstatedncl
skall allmännarespekterade principernaon

Deavvikelser i förstaochandrastyckena skydd arbetstagarnashälsaskall ochsäkerhetoclavses avsom
tillåtas vidtapå villkor motsvarandekompensationsledighet deåtgärder behövsfor tillatt atsom attse
beviljasdeberördaarbetstagarnaeller i undantagsfall.när-
detinte möjligt beviljasådanledighet objektivaär skälatt av

ingendeberördaarbetstagarnalämpligtskydd. arbetsgivarekräveratt arbetstagarearbetaatt ges ett- -
48än timmarunder period dagarmer en omsju

Medlemsstatefårföreskriva beräknad genomsnittfor detettom somua
beräkningssperiod i artikel16.2.såvidasomavses

hurarbetsmarknadensskalltillämpadennapunkt. haninteförst fåttarbetstagarenshar medgivande,parter-
och

ingen tillfogas sitarbetstagare skada av-
tillämpningendebestämmelseri kollektivavtal arbetsgivarepågrund haninte bereddärattav som at:av-
slutsi enlighetmeddetta andraarbetstagare sitt utförasådantstycke samtycke arbete.attge
i enlighet praxis.mednationelllagstiftningeller

for aktuellaarbetsgivaren noteringar all:om-
utforsådantarbetstagare arbete.som

4, Den artikelmöjlighet avvikelserfrån 16.2göraatt som
föreskrivsi 2.l och2.2 artikelandrastycketpunkterna och noteringarnaställs till behörig:deatt-17.3får inteledatill beräkningsperiod myndigheternasförfogandelängre an och skädessaattett sex av-månader. rörarbetstagarnashälsaellersäkerhet kansom -

förbjuda möjlighetenöverskridaellerbegränsa att
Underiakttagande principernadeallmänna begränsningenskyddet veckoarhetsttden.av om av av
arbetstagarnas ochsäkerhetskalldockmedlemsstaternahälsa
ha möjlighet sakliga, behörigatekniska arbetsgivaren begäran deelleratt av ger- -tillåtaarbetsorganisatoriskaskål kollektivavtal information fallmyndigheterna dåarbetstagareomom-
beräkningsperioderinteöverstiger12månader. medpå utföraarbetegått överskridethar attsom som

timmarunder period sju beräknad48 dagar.en om
Före periodutgången sjuårfrån genomsnittunderden denberäkningspertoddag ettaven om som somsomanges
i artikel18.1 skallrådetpåförslag i artikel16.2.frånkommissionen.a avses
åtföljt utvärdering. igranskabestämmelsernanyttenav

beslutadennapunktoch lämpligtforfarande.ettom
Före sjuärfrånutgången period dendagsomomaven

frånfiirslag kommissioneni skallrådetpåavses a
påutvärdering.ätföljt granskanyttav en

lämpligti ochbeslutapunktbestämmelsernai ettom
iArtikel18 förfarande.

"jligheiskallPå sätt medlemsstaternahaSlutbestämmelser samma
utnyttjai fråga artikel7tillämpningen ettatt om av

övergångsperiod överstiger årfråninte dentresom
förutsättningMedlemsstaterna de lagar dag i under undera skall ochandraanta som attavsesa,

nödvändigaFör övergångsperiodenförfattningar följadettaär attsom
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kommissionenårtillfemteskallMedlemsstaternavartbetaldårligveckorsfårvarjearbetstagare tre- tillämpningenpraktiskaden .|föreskrivs rapportomvillkor enmedde ingei enlighet somsemester synpunktermedbifogandedirektivi dettabestämmelse avbeviljandetoch semestergenomtillfor rätten av
arbetsmarknadensfrån parter.praxis,ochlagstiftningellernationell

intebetaldärlig semestertreveckorsperiodenav- rådet.Europaparlamentet.informeraskallKommissionennärersättning.utomkontantuthyts mot RådgivandekommitténochsocialaochEkonomiskaupphör.anställningen detta.arbetarskyddsfrâgorfdrkommittén om
tilldettaanmälaskall genastMedlemsstaternac

kommissionen.
tillkommissionenskallårfemteVartbestämmelserde avsessommedlemsstaternaantarNär2, socialaochEkonomiskaochrådetEuropaparlamentet.direktivtillhänvisningdettainnehållaskalldessalpunkt eni direktivdettatillämpningenavkommittén rapportomoffentliggörs. avgeendehänvisningnärsådanätfoljaseller aven 5.4 ochtill punkthänsynmedskallskallgörashänvisningenhurföreskrifterNärmare om

utfärda.självmedlemsstatvarje
19ArtikelmedrättmedlemsstaternasattpåverkardetUtanatt

bestämmelserolikaomständigheterförändradetill antahänsyn medlemsstaterna.tillsigriktardirektivDettaminimikravdeså längeområde, somarheutideusinom
dettatillämpningenskallföljsi direktiv avdettatiireskrivs

nivånfordetallmännadensänkaskälintedirektiv utgöra att 1993.november23BrysseldeniUtfärdatarbetstagarna.erbjudsskyddsom
PårådetsvägnaröverlämnakommissionentillskallMedlemsstaterna4.

redanlagstiftningnationell SMETi M.bestämmelser somtilltexterna omfattasområdeinomdet avellerskall somantagits antas Ordförande
direktiv.detta
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