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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1071/2016, którą złożył André Goretti (Francja), w imieniu 
Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers professionnels et des personnels 
administratifs, techniques et spécialisés, w sprawie czasu pracy strażaków 
zawodowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nawiązuje do swojej wcześniejszej petycji w tej samej sprawie, która 
została zamknięta w marcu 2015 r. po otrzymaniu odpowiedzi Komisji, w której stwierdzono, 
że zmiana kwestionowanego francuskiego aktu prawnego w drodze dekretu doprowadziła do 
podjęcia w tym państwie członkowskim działań naprawczych dotyczących unijnych 
przepisów w dziedzinie organizacji czasu pracy. Składający petycję utrzymuje jednak, że 
wydany w międzyczasie wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-180/14 (Komisja 
Europejska przeciwko Republice Greckiej) jest sprzeczny ze stanowiskiem Komisji. W 
związku z tym należy zrewidować stanowisko Komisji oraz wszcząć przeciwko Francji nowe 
postępowanie w sprawie naruszenia dyrektywy 2003/88/WE.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 11 stycznia 2017 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wcześniejsza petycja złożona przez tę samą osobę w tej samej sprawie (nr 762/2011) została 
uwzględniona w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Francji (zarejestrowanym pod numerem NIF 2006/4581) 
dotyczącym czasu pracy strażaków zawodowych. W wyniku tego postępowania władze 
francuskie zmieniły obowiązujące przepisy (dekret nr 2013-1186 z 18 grudnia 2013 
zmieniający dekret 2001-1382). Zmienione przepisy uznano za zgodne z prawem unijnym. W 
związku z tym w dniu 20 lutego 2014 r. Komisja zamknęła odnośne postępowanie w sprawie 
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uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Składający petycję twierdzi jednak obecnie, że wydany w międzyczasie wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-180/14 (Komisja Europejska przeciwko 
Republice Greckiej) jest sprzeczny ze stanowiskiem Komisji. W związku z tym należy 
zrewidować stanowisko Komisji oraz wszcząć przeciwko Francji nowe postępowanie w 
sprawie naruszenia dyrektywy 2003/88/WE. 

Służby Komisji oceniły, w jaki sposób wyrok w sprawie Komisja przeciwko Republice 
Greckiej nr C-180/14 mógłby wpłynąć na przestrzeganie odnośnego prawa. Stwierdziły, że 
nie wystąpiły żadne nowe przesłanki, które usprawiedliwiłyby ponowne wszczęcie już 
zamkniętego postępowania z powodu zmian odnośnych ram prawnych.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 21 maja 2019 r.

W odpowiedzi na pierwsze uwagi Komisji do petycji, które zostały przekazane Parlamentowi 
w sierpniu 2017 r., składający petycję przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 
Wskazał on w szczególności, że zawodowi strażacy we Francji podlegają obowiązkowi 
pełnienia 24-godzinnych dyżurów, co jest niezgodne z prawem do dziennego odpoczynku, 
odpoczynku wyrównawczego, odpoczynku związanego z pracą w porze nocnej oraz 
odpoczynku tygodniowego, które gwarantuje dyrektywa w sprawie czasu pracy1.

Podsumowanie

Komisja bada obecnie informacje przekazane przez składającego petycję oraz analizuje 
przepisy ustawowe i wykonawcze mające zastosowanie do zawodowych strażaków, którzy 
pełnią 24-godzinne dyżury we Francji. Po ukończeniu analizy Komisja poinformuje 
Parlament o swoich ustaleniach i wnioskach. 

1 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych 
aspektów organizacji czasu pracy, Dz. U. L 299, 18.11.2003, s. 9–19.


