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Teema: Petitsioon nr 1071/2016, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik André 
Goretti organisatsiooni Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers 
professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés 
nimel elukutseliste tuletõrjujate tööaja kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja viitab oma samal teemal esitatud varasemale petitsioonile, mille 
käsitlemine lõpetati 2015. aasta märtsis, pärast seda, kui Euroopa Komisjonilt oli saadud 
seisukoht, mille kohaselt oli vaidlustatud Prantsuse õigusakti muutmine dekreediga 
parandanud olukorda selles liikmesriigis seoses tööaja korraldamist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. Petitsiooni esitaja aga väidab, et vahepeal on Euroopa Kohtu otsusega 
kohtuasjas C-180/14: Euroopa Komisjon vs. Kreeka Vabariik komisjoni seisukoht ümber 
lükatud. Seepärast tuleks kõnealune seisukoht läbi vaadata ja mittevastavuse tõttu direktiivile 
2003/88/EÜ algatada Prantsusmaa vastu uus menetlus.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 11. jaanuaril 2017. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 30. augustil 2017

Varasem sama isiku samal teemal esitatud petitsioon (762/2011) oli kaasatud Prantsusmaa 
vastu algatatud rikkumismenetlusse (viitenumber NIF 2006/4581) ja see oli seotud 
elukutseliste tuletõrjujate tööajaga. Tulenevalt rikkumismenetlusest muutsid Prantsuse 
ametiasutused kohaldatavaid õigusakte (18. detsembri 2013. aasta dekreet 2013-1186, millega 
muudeti dekreeti 2001-1382). Muudetud õigusaktid leiti olevat kooskõlas ELi õigusega. 
Seetõttu lõpetas komisjon 20. veebruaril 2014 rikkumismenetluse.

Petitsiooni esitaja aga väidab, et vahepeal on Euroopa Liidu Kohtu otsusega kohtuasjas C-



PE610.613v02-00 2/2 CM\1184049ET.docx

ET

180/14 Euroopa Komisjon vs. Kreeka Vabariik komisjoni seisukoht ümber lükatud. Seepärast 
tuleks kõnealune seisukoht läbi vaadata ja mittevastavuse tõttu direktiivile 2003/88/EÜ 
algatada Prantsusmaa vastu uus menetlus. 

Komisjoni talitused hindasid, milline võiks olla kohtuasja Euroopa Komisjon vs. Kreeka 
Vabariik C-180/14 otsuse mõju kõnealuse õigusakti kooskõlale ELi õigusega. Jõuti 
järeldusele, et ei ilmnenud uut teavet, mis võiks õigustada lõpetatud rikkumismenetluse 
taasalgatamist kõnealuse õigusraamistiku muutmise põhjal.

4. Euroopa Komisjoni vastus (REV), mis saadi 21. mail 2019

Vastuseks komisjoni esimestele petitsiooni kohta esitatud tähelepanekutele, mille parlament 
sai 2017. augustil, edastas petitsiooni esitaja lisateavet ja selgitusi. Ta märkis eeskätt, et 
Prantsuse kutselised tuletõrjujad peavad tegema 24tunniseid valveid, millega rikutakse tööaja 
direktiiviga1 tagatud õigust ööpäevasele puhkeperioodile, korvavale puhkeajale, öötööga 
seotud puhkeajale ja iganädalasele puhkeajale.

Järeldus

Euroopa Komisjon vaatab praegu läbi petitsiooni esitaja edastatud lisateavet ning analüüsib 
seadusi ja muid õigusakte, mida kohaldatakse Prantsusmaal kutselistele tuletõrjujatele, kes 
teevad 24tunniseid valveid. Kui analüüs on tehtud, teavitab komisjon parlamenti selle 
tulemustest ja tehtud järeldustest. 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate 
aspektide kohta, ELT L 299, 18.11.2003, lk 9–19.


