
CM\650252EL.doc PE 384.359
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Αναφορών

25.01.2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0852/2005, του Nagy Gábor, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
πυροσβεστών της Βουδαπέστης και αρκετών ενώσεων μελών, η οποία συνοδεύεται από 
276 υπογραφές, σχετικά με τους κανονισμούς περί χρόνου εργασίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται εξ ονόματος των συνδικαλιστικών ενώσεων των ούγγρων 
πυροσβεστών για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Επισημαίνει ότι ο χρόνος εργασίας 
των ούγγρων πυροσβεστών, 54 ώρες εβδομαδιαίως, αποτελεί τον μεγαλύτερο μέσο όρο στην 
Ευρώπη και ότι η αμοιβή τους είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αμοιβή των συναδέλφων 
τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς ο βασικός μισθός κυμαίνεται στα 200-300 ευρώ 
μηνιαίως. Επιπλέον, διατείνεται ότι η Ουγγαρία δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις 
της που απορρέουν από τη σχετική οδηγία (2003/88/ΕΚ). Δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις 
τους με εκπρόσωπο της ουγγρικής κυβέρνησης έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής ατελέσφορες και 
ότι απαγορεύεται διά νόμου να απεργήσουν, ζητούν τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιανουαρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Τα πραγματικά περιστατικά
Ο αναφέρων, ούγγρος υπήκοος, πρόεδρος της ουγγρικής ένωσης πυροσβεστών, 
διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η ουγγρική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με την 
οδηγία 2003/88/ΕΚ σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας,
και ιδίως με το άρθρο 6 αυτής.
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Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, οι ούγγροι πυροσβέστες εργάζονται 54 ώρες 
εβδομαδιαίως, κατά παράβαση του άρθρου 6 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ.

Εξάλλου, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, οι μισθοί των ούγγρων πυροσβεστών είναι 
οι χαμηλότεροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις με την ουγγρική κυβέρνηση δεν απέδωσαν καρπούς 
και ότι οι πυροσβέστες δεν έχουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας το δικαίωμα να 
απεργήσουν, ο καταγγέλλων ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στα θέματα του χρόνου 
εργασίας.

Το κοινοτικό δίκαιο

Όσον αφορά τον χρόνο εργασίας
Η οδηγία 2003/88/ΕΚ σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας προβλέπει στο άρθρο 6 ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε ο χρόνος εργασίας να μην υπερβαίνει, ανά επταήμερο, τις 48 ώρες, κατά 
μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.

Ο χρόνος εργασίας ορίζεται στο άρθρο 2 ως «κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας ο εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη, και 
ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες 
ή/και πρακτικές».

Σύμφωνα με το σημείο β) του άρθρου 16 τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν για 
την εφαρμογή του άρθρου 6, περίοδο αναφοράς η οποία δεν υπερβαίνει τους 
τέσσερις μήνες.

Το άρθρο 17, παράγραφοι 1 και 3, και το άρθρο 18 επιτρέπουν παρεκκλίσεις από 
το άρθρο 16 υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση παρέκκλισης από το άρθρο 16, το άρθρο 19 προβλέπει τους
περιορισμούς αυτών των παρεκκλίσεων: η ευχέρεια παρέκκλισης από την περίοδο 
αναφοράς δεν επιτρέπεται να καταλήγει σε περίοδο αναφοράς που να υπερβαίνει 
τους έξι μήνες ή τους δώδεκα μήνες εάν καθορίζεται με συλλογική σύμβαση.

Όσον αφορά την αμοιβή
Το άρθρο 137, παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι «οι διατάξεις του 
παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις αμοιβές, στο δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι, στο δικαίωμα για απεργία ή στο δικαίωμα για ανταπεργία (λοκ-
άουτ)».

Επομένως, δεν υπάρχει καμία νομοθετική πράξη σε κοινοτικό επίπεδο σε ό,τι
αφορά το επίπεδο των αμοιβών, το οποίο εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.
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Ανάλυση

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με την οδηγία 2003/88/ΕΚ
Το κύριο ζήτημα που εγείρεται στην αναφορά αυτή είναι εάν ο χρόνος επιφυλακής 
των πυροσβεστών στον τόπο εργασίας πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας υπό
την έννοια της οδηγίας.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
που αφορά τον τομέα της υγείας, η οδηγία «πρέπει να ερμηνευθεί ότι εφημερία 
(«Bereitschaftsdienst») που πραγματοποιεί ιατρός με τη φυσική του παρουσία στο 
νοσοκομείο συνιστά στο σύνολό της χρόνο εργασίας υπό την έννοια αυτής της 
οδηγίας, ακόμη και εάν ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναπαύεται στον τόπο 
εργασίας του κατά τα διαστήματα κατά τα οποία δεν απαιτούνται οι υπηρεσίες 
του».

Στην περίπτωση του αναφέροντα, σύμφωνα με την εν λόγω νομολογία του 
Δικαστηρίου, ο χρόνος εργασίας, περιλαμβανομένων των περιόδων επιφυλακής 
και των υπερωριών, δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις 48 ώρες 
εβδομαδιαίως.

Ο χρόνος εργασίας του αναφέροντα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει, 
υπερβαίνει επομένως τον επιτρεπόμενο χρόνο βάσει της οδηγίας, όπως αυτή 
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ωστόσο, βάσει της προαναφερθείσας νομολογίας του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει πρόταση οδηγίας 
για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/88/ΕΚ. Η πρόταση αυτή εισάγει δύο νέες 
έννοιες, τον «χρόνο εφημερίας» και τις «ανενεργές περιόδους του χρόνου 
εφημερίας». Στην πρόταση αυτή προτείνεται οι ανενεργές περίοδοι κατά τη 
διάρκεια των εφημεριών να μην θεωρούνται χρόνος εργασίας υπό την έννοια της 
οδηγίας.

Ο χρόνος εργασίας του αναφέροντα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνος με 
την κοινοτική νομοθεσία εφόσον η πρόταση της Επιτροπής υιοθετηθεί από τους 
συννομοθέτες.

Κάθε εθνικό δικαστήριο στο οποίο προσφεύγει ένα πρόσωπο οφείλει, στον βαθμό 
που η εθνική νομοθεσία του παρέχει ένα περιθώριο εκτίμησης, να ερμηνεύει και 
να εφαρμόζει την εθνική νομοθεσία μεταφοράς μιας οδηγίας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου.

Όσον αφορά την αμοιβή
Το ζήτημα αυτό εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους και η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διατυπώσει παρατηρήσεις εν προκειμένω.


