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Andragende 0852/2005 af Nagy Gábor, ungarsk statsborger, for brandmandsforeningen 
i Budapest og andre medlemsorganisationer, og 276 medunderskrivere, om 
arbejdstidsbestemmelserne

1. Sammendrag

Andrageren bestrider på vegne af de foreninger, der repræsenterer de ungarske brandmænd, 
arbejdstidstilrettelæggelsen for brandmænd. Andrageren henleder opmærksomheden på den 
omstændighed, at de ungarske brandmænds arbejdstid er den længste i Europa, nemlig 54 
timer om ugen, mens deres grundløn ligger langt under den, deres europæiske kolleger får, 
nemlig 200-300 euro om måneden. Han mener ikke, at Republikken Ungarn har levet op til 
sine forpligtelser i henhold til det relevante direktiv (direktiv 2003/88/EF). Da 
forhandlingerne med den ungarske regering ikke indtil videre ikke har givet noget resultat, og 
da loven forbyder en arbejdsstandsning, anmoder han Europa-Parlamentet om hjælp i denne 
sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. januar 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Faktiske omstændigheder
Andrageren, der er ungarsk statsborger og formand for den ungarske 
brandmandsforening, klager over, at den ungarske lovgivning ikke er i overensstemmelse 
med direktiv 2000/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af 
arbejdstiden, særlig artikel 6 heri.

Ifølge klagerne arbejder de ungarske brandmænd 54 timer om ugen, hvilket er i modstrid 
med artikel 6 i direktiv 2003/88/EF.
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Endvidere er de ungarske brandmænds løn ifølge klagerne den laveste i EU.

Da forhandlingerne med den ungarske regering ikke har givet resultater, og da 
brandmændene ikke i henhold til national lovgivning kan strejke, anmoder klageren om 
hjælp fra Europa-Parlamentet til at sikre overholdelse af den europæiske 
arbejdstidslovgivning.

Fællesskabsbestemmelser

Om tilrettelæggelse af arbejdstiden
Direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af 
arbejdstiden bestemmer i artikel 6, stk. 2, at medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af 
en syvdagesperiode ikke overstiger 48 timer, inklusive overarbejde.

Arbejdstiden defineres i artikel 2 som "det tidsrum, hvori arbejdstageren er på 
arbejde og står til arbejdsgiverens rådighed under udførelsen af sin beskæftigelse 
eller sine opgaver i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis".

Ifølge artikel 16, litra b, kan medlemsstaterne for gennemførelsen af artikel 6 
fastsætte en referenceperiode på ikke over fire måneder.

I artikel 17, stk. 1 og 3, og artikel 18 fastsættes der undtagelsesbestemmelser til 
artikel 16 på de deri fastsatte betingelser.

I tilfælde af undtagelser fra artikel 16 fastsætter artikel 19 begrænsninger for disse 
undtagelser: Muligheden for at fravige referenceperioden må ikke medføre, at 
referenceperioden overstiger seks måneder eller 12 måneder, hvis den fastsættes 
ved kollektiv overenskomst.

Løn
Det fremgår af artikel 137, stk. 5, i EF-traktaten, at "bestemmelserne i denne 
artikel gælder ikke for lønforhold, organisationsret, strejkeret eller ret til lockout".

Der findes således ingen retsakter på fællesskabsplan vedrørende lønniveau, der 
henhører under medlemsstaternes enekompetence.

Analyse

Overensstemmelse med direktiv 2003/88/EF
Det vigtigste spørgsmål, der rejses i dette andragende, er, om brandmændenes 
vagttid på stationen skal betragtes som arbejdstid i henhold til direktivet.

Det bestemmes i Domstolens faste praksis vedrørende sundhedssektoren, at 
direktivet "skal fortolkes således, at en vagttjeneste, som en læge udfører efter 
ordningen med fysisk tilstedeværelse på hospitalet, fuldt ud skal anses for at være 
arbejdstid i direktivets forstand, selv om lægen har lov til at hvile sig på 
arbejdsstedet i de perioder, hvor hans arbejdsydelser ikke er påkrævet".
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Når det gælder andragerens situation, må arbejdstiden, herunder vagttjeneste og 
overarbejde ifølge Domstolens faste retspraksis ikke overstige 48 timer om ugen.

Andragerens arbejdstid overstiger således ifølge det oplyste det, der er tilladt i 
henhold til direktivet, sådan som det fortolkes af Domstolen.

I forlængelse af Domstolens ovennævnte retspraksis har Kommissionen imidlertid 
vedtaget et forslag til direktiv om ændring af direktiv 2003/88/EF. Med dette 
forslag indføres to nye begreber, nemlig "vagtperioder" og "inaktive dele af 
vagtperioden". Ifølge forslaget er inaktive dele af vagtperioden ikke arbejdstid i 
direktivets forstand.

Andragerens arbejdstid vil sandsynligvis være i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, hvis Kommissionens forslag godkendes af dens 
medlovgivere.

Alle nationale domstole, som en privatperson indbringer sager for, skal, for så vidt 
den har en skønsbeføjelse i henhold til den nationale lovgivning, fortolke og
anvende den nationale lov til gennemførelse af direktivet i overensstemmelse med 
kravene i fællesskabslovgivningen.

Løn

Dette punkt er udelukkende omfattet af den nationale lovgivning og giver ikke 
anledning til bemærkninger fra Kommissionen.


