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OBVESTILO POSLANCEM

Zadeva: Peticija št. 1071/2016 o delovnem času poklicnih gasilcev, ki jo v imenu 
avtonomnega združenja poklicnih gasilcev ter upravnega, tehničnega in 
specializiranega osebja (Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers 
professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés) 
vlaga André Goretti, državljan Francije 

1. Povzetek peticije

Vlagatelj se sklicuje na svojo prejšnjo peticijo na isto temo, ki je bila zaključena marca 2015 
po prejetju stališča Komisije, da so se razmere, povezane z zakonodajo EU o organizaciji 
delovnega časa, v tej državi članici po izdaji odloka o spremembi sporne francoske 
zakonodaje uredile. Vendar vlagatelj utemeljuje, da je sodba Sodišča v zadevi C-180/14, 
Evropska komisija proti Helenski republiki, ki je bila zaključena v tem času, v nasprotju s 
stališčem Komisije. Stališče bi bilo torej treba ponovno pregledati in zoper Francijo začeti 
nove postopke zaradi neupoštevanja Direktive 2003/88/ES.

2. Dopustnost

Označena za dopustno 11. januarja 2017. Komisija je bila zaprošena za informacije v skladu s 
členom 216(6) Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, prejet 30. avgusta 2017

Prejšnja peticija istega vlagatelja in o isti temi (št. 762/2011) je bila vključena v postopek za 
ugotavljanje kršitev proti Franciji (registriran pod referenčno številko NIF 2006/4581) v 
povezavi z delovnim časom poklicnih gasilcev. Po postopku za ugotavljanje kršitev so 
francoski organi spremenili zakonodajo, ki se uporablja (z odlokom št. 2013-1186 z dne 
18. decembra 2013, ki spreminja odlok št. 2001-1382). Ker se je štelo, da je spremenjena 
zakonodaja skladna s pravom EU, je Komisija 20. februarja 2014 postopek za ugotavljanje 
kršitev zaključila.
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Vlagatelj peticije pa sedaj trdi, da je kasnejša sodba Sodišča Evropske unije v zadevi C-
180/14 (Evropska komisija proti Helenski republiki) v nasprotju s stališčem Komisije. 
Stališče bi bilo torej treba ponovno pregledati in zoper Francijo začeti nove postopke zaradi 
neupoštevanja Direktive 2003/88/ES. 

Službe Komisije so ocenile vpliv, ki bi ga sodba C-180/14 (Komisija proti Helenski republiki) 
lahko imela na skladnost zadevne zakonodaje. Ugotovile so, da ni novih točk, ki bi upravičile 
ponoven začetek že zaključenega postopka za ugotavljanje kršitev zaradi spremembe 
zadevnega pravnega okvira.

4. Odgovor Komisije (REV), prejet 21. maja 2019

Vlagatelj peticije je v odziv na prve ugotovitve Komisije v zvezi s peticijo, ki so bile 
Parlamentu poslane avgusta 2017, posredoval dodatne informacije in pojasnila. Navedel je 
zlasti, da za poklicne gasilce v Franciji veljajo 24-urna obdobja pripravljenosti, s čimer je 
kršena pravica do dnevnega počitka, nadomestnega počitka, počitka, povezanega z nočnim 
delom, in tedenskega počitka, ki jo zagotavlja direktiva o delovnem času1.

Sklepna ugotovitev

Komisija sedaj preučuje informacije, ki jih je posredoval vlagatelj peticije, ter analizira 
zakonodajo in predpise, ki se uporabljajo za poklicne gasilce, za katere v Franciji veljajo 
obdobja 24-urne pripravljenosti. Komisija bo po zaključeni analizi Parlament obvestila o 
svojih ugotovitvah in sklepih. 

1 Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih 
organizacije delovnega časa, UL L 299, 18.11.2003, str. 9–19. 


