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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1500/2012 af Monika Kavecka, Jozefina Sukenikova og Peter 
Blasko, slovakiske statsborgere, på vegne af Zakladna odborova organizacia 
sestier a porodnych asistentiek pri FNsP Zilina, Zakladna Odborova 
organizacia FNsP Zilina a Slovenske lekarske odbory pri FNsP Zilina, og 3 
medunderskrivere, om arbejdstider og intern arbejdstilrettelæggelse i FNsP 
Zilina

1. Sammendrag

Andragerne, der repræsenterer fagforeninger for sygeplejersker, fagforeningen for sundhed og 
socialanliggender og lægernes fagforening, klager over hospitalsdirektørens ensidige 
beslutning om at ændre interne bestemmelser og arbejdstider for hospitalets afdelinger. 
Eftersom denne afgørelse er blevet bekendtgjort uden nogen forudgående drøftelse, betragter 
de den som ugyldig. De anfægter også en ulige fordeling af arbejdstid, der ikke er i 
overensstemmelse med den eksisterende lovgivning. De anmoder Europa-Parlamentet om at 
gribe ind.
2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

“Andragerne klager over, at den ensidige beslutning af 24. oktober 2012, som er blevet truffet 
af hospitalsdirektøren i Zilina, er ugyldig, eftersom den har til formål at ændre de interne 
bestemmelser om tilrettelæggelse af arbejdstider på hospitalets afdelinger uden en 
forudgående aftale med arbejdstagerrepræsentanterne, hvilket er i strid med den slovakiske 
arbejdslovgivning. Andragerne anfægter navnlig den ujævne fordeling af arbejdstid, 
ændringen af den indgåede aftale for levering af tjenesteydelser i nødssituationer og 
ændringen af den indgåede aftale for overarbejde.  
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Kommissionens bemærkninger 

På EU-niveau regulerer arbejdstidsdirektivet (2003/88/EF) visse aspekter på området for 
arbejdstid, herunder overarbejde og rådighedsvagt.  I arbejdstidsdirektivet fastlægges fælles 
minimumsstandarder for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i alle 
medlemsstater, herunder et loft for ugentlig arbejdstid (maksimalt 48 timer i gennemsnit, 
inklusive overarbejde, jf. artikel 6 i direktivet), og minimumshvileperioden dagligt (mindst 11 
sammenhængende timer inden for hver 24-timersperiode, jf. artikel 3 i direktivet) og ugentligt 
(sammenhængende minimumshvileperiode på mindst 24 timer samt den daglige hviletid på 
11 timer, jf. artikel 5 i direktivet).  Ifølge EU-Domstolens retspraksis (f.eks. sagerne C-303/98, 
SIMAP, C-151/02, Jaeger og C-14/04, Dellas) skal den tid, der tilbringes på en rådighedsvagt, 
hvor det kræves, at arbejdstagerne skal være fysisk til stede på arbejdspladsen, i sin helheld 
anses for arbejdstid og ikke hviletid.  Det tidsrum, hvor arbejdstagere skal kunne kontaktes, 
men ikke være fysisk til stede på arbejdspladsen, skal i sin helhed ikke betragtes som 
arbejdstid.  I dette tilfælde bør al den tid, der er forbundet med den faktiske levering af 
tjenesteydelser efter opfordring hertil, imidlertid medregnes som arbejdstid. 
Arbejdstidsdirektivet indeholder dog ingen bestemmelser om ujævn fordeling af arbejdstid. I 
direktivet fastlægges endvidere ingen måde, hvorpå ændringer vedrørende spørgsmålet om 
fordeling af arbejdstid, overarbejde eller levering af tjenesteydelser i nødssituationer bør 
tilrettelægges mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. EU-lovgivningen udelukker derfor 
ikke ordninger som beskrevet i andragendet, så længe de i arbejdstidsdirektivet fastsatte lofter 
for arbejdstid og minimumshviletiden overholdes. Andragendet indeholder ingen oplysninger 
om, hvordan arbejdstidspunkterne tilrettelægges i henhold til direktørens beslutning, og 
Kommissionens tjenestegrene mangler derfor de nødvendige oplysninger for at kunne vurdere, 
om disse tidspunkter er forenelige med arbejdstidsdirektivet.

Det bør tilføjes, at det ved direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for 
information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab1 fastlægges, at 
arbejdsgiveren skal forelægge arbejdstagerrepræsentanterne informationer om og sikre høring 
af dem i forbindelse med beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets 
tilrettelæggelse eller ansættelsesforholdene2.  Dette direktiv er blevet omsat i Slovakiets 
nationale retsregler3.  Det er de kompetente nationale myndigheders, herunder domstolenes, 
ansvar at sikre, at den nationale lovgivning, som omsætter direktivet, anvendes korrekt og 
effektivt af den berørte arbejdsgiver under hensyntagen til de særlige forhold i hvert enkelt 
tilfælde. 

Konklusioner

Direktiv 2003/88/EF om arbejdstid udelukker ikke ordninger som beskrevet i andragendet, så 
længe de i direktivet fastsatte lofter for arbejdstid og minimumshviletiden overholdes. 
Andragendet indeholder ikke de nødvendige oplysninger, der sætter Kommissionens 

                                               
1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for 
information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).
2 Artikel 4, stk. 2, litra c), i direktiv 2002/14/EF.
3 Jf. arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager Kommissionens meddelelse om en 
revision af anvendelsen af direktiv 2002/14/EF i EU (SEC/2008/0334), som er tilgængelig under http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:EN:NOT   
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tjenestegrene i stand til at vurdere, om dette er tilfældet.

Direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information og høring af 
arbejdstagerne er blevet omsat i Slovakiets nationale retsregler, hvilket betyder, at det er de 
kompetente nationale myndigheders, herunder domstolenes, ansvar at sikre, at den nationale 
lovgivning, som omsætter direktivet, anvendes korrekt og effektivt af den berørte arbejdsgiver. 

I det omfang, at andragerne hævder, at direktørens beslutning er i strid med national 
lovgivning, opfordres andragerne til at søge om erstatning gennem det nationale retssystem i 
overensstemmelse med den gældende lovgivning.”


