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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 1071/2016, ingiven av André Goretti, fransk medborgare, 
(för Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers professionnels et des 
personnels administratifs, techniques et spécialisés,) om arbetstiden för 
utbildade brandmän

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till sin tidigare framställning i samma fråga som ansågs färdigbehandlad 
i mars 2015 efter att kommissionens ståndpunkt mottagits. Kommissionens ståndpunkt var att 
den ändring genom dekret som gjorts av den omstridda franska lagen hade löst problemet 
rörande EU-lagstiftningen om arbetstidsförläggning i medlemsstaten. Framställaren hävdar 
dock att EU-domstolens dom i mål C-180/14, Europeiska kommissionen mot Republiken 
Grekland, sedan dess har motsagt kommissionens ståndpunkt. Därför bör denna ståndpunkt ses 
över och nya förfaranden inledas mot Frankrike för överträdelse av direktiv 2003/88/EG.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 januari 2017. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 augusti 2017

En tidigare framställning från samma person och i samma fråga (762/2011) ingick i ett 
överträdelseförfarande mot Frankrike (referensnummer NIF 2006/4581) om arbetstiden för 
utbildade brandmän. Till följd av överträdelseförfarandet ändrade de franska myndigheterna 
gällande lagstiftning (dekret nr 2013–1186 av den 18 december 2013 om ändring av dekret 
nr 2001–1382). Den ändrade lagstiftningen ansågs vara förenlig med EU-rätten. Kommissionen 
avslutade därför överträdelseförfarandet den 20 februari 2014.

Framställaren hävdar dock nu att EU-domstolen sedan dess har gått emot kommissionens 
ståndpunkt i sin dom i mål C-180/14 (Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland). 



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

SV

Därför bör denna ståndpunkt ses över och nya förfaranden inledas mot Frankrike för 
överträdelse av direktiv 2003/88/EG. 

Kommissionens avdelningar har analyserat vilka konsekvenser domen i mål C-180/14, 
kommissionen mot Republiken Grekland, skulle kunna få för efterlevnaden av tillämplig 
lagstiftning. Deras slutsats är att det inte har framkommit några nya uppgifter som gör det 
befogat att på nytt öppna ett överträdelseförfarande som redan avslutats på grund av att 
regelverket ändrats.

4. Kommissionens svar (REV), mottaget den 21 maj 2019

Som svar på kommissionens första synpunkter på framställningen, som översändes till 
parlamentet i augusti 2017, gav framställaren kompletterande information och förklaringar. 
Framför allt tog han upp att professionella brandmän i Frankrike har jour 24 timmar om dygnet 
vilket strider mot rätten till dygnsvila, kompensationsledighet, vila vid nattarbete och veckovila 
garanterad av arbetstidsdirektivet1.

Slutsats

Kommissionen håller för närvarande på att gå igenom den information som översändes av 
framställaren och analyserar de lagar och andra författningar som gäller professionella 
brandmän som har 24-timmarsskift i Frankrike. När kommissionen har slutfört sin analys 
kommer den att informera parlamentet om sina resultat och slutsatser. 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa 
avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9).


