
CM\1004085NL.doc PE519.655v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

28.8.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1500/2012, ingediend door Monika Kavecka, Jozefina 
Sukenikova, Peter Blasko (Slowaakse nationaliteit), namens Zakladna odborova 
organizacia sestier a porodnych asistentiek pri FNsP Zilina, Zakladna Odborova 
organizacia FNsP Zilina a Slovenske lekarske odbory pri FNsP Zilina, gesteund 
door drie medeondertekenaars, over arbeidsduur en interne arbeidsorganisatie in 
het FNsP Zilina

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners, die vakbonden voor verpleegkundigen, de vakbond voor gezondheids- en sociale 
aangelegenheden en de vakbond voor artsen vertegenwoordigen, betwisten het eenzijdige 
besluit van de directeur van het ziekenhuis in Zilina, waarbij interne regelingen en de 
arbeidsduur in de diverse ziekenhuisafdelingen zijn gewijzigd. Aangezien dit besluit zonder 
voorafgaande raadpleging aan hen bekend is gemaakt, achten zij het ongeldig. Zij betwisten 
ook een ongelijke verdeling van de arbeidsduur die in strijd is met de bestaande wetgeving. 
Zij vragen het Europees Parlement om tussenkomst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indieners stellen dat het eenzijdige besluit van de directeur van het ziekenhuis in Zilina van 
24 oktober 2012 ongeldig is aangezien het beoogt de interne regeling betreffende de 
organisatie van de arbeidstijd in de diverse ziekenhuisafdelingen te wijzigen zonder 
voorafgaande goedkeuring van de werknemersvertegenwoordigers, wat in strijd is met de 
Slowaakse arbeidswetgeving. Indieners betwisten met name de ongelijke verdeling van de 



PE519.655v01-00 2/3 CM\1004085NL.doc

NL

arbeidstijd, de wijziging van de overeengekomen verlening van noodhulpdiensten en de 
wijziging van de overeengekomen overuren. 

Opmerkingen van de Commissie 

Op EU-niveau regelt de arbeidstijdrichtlijn (2003/88/EG) verschillende aspecten van de 
arbeidstijd, met inbegrip van de overuren en de aanwezigheidsdienst. De arbeidstijdrichtlijn 
stelt gemeenschappelijke minimumnormen vast voor de bescherming van de gezondheid en 
de veiligheid van de werknemers in alle lidstaten, met inbegrip van een beperking van de 
wekelijkse arbeidstijd (maximaal gemiddeld 48 uur, met inbegrip van overuren, 
overeenkomstig artikel 6 van de richtlijn) en de minimale dagelijkse (ten minste elf 
aaneengesloten uren in elk tijdvak van vierentwintig uur, overeenkomstig artikel 3 van de 
richtlijn) en wekelijkse rusttijden (een ononderbroken minimumrusttijd van vierentwintig uren 
waaraan de elf uren dagelijkse rusttijd worden toegevoegd, overeenkomstig artikel 5 van de 
richtlijn). Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ 
EU) (bijvoorbeeld zaken C-303/98, SIMAP, C-151/02, Jaeger en C-14/04, Dellas) moet tijd 
die wordt besteed aan aanwezigheidsdiensten gedurende welke werknemers verplicht fysiek 
aanwezig zijn op het werk, in zijn geheel worden beschouwd als arbeidstijd en niet als 
rusttijd. De tijd waarin werknemers bereikbaar moeten zijn, maar niet fysiek aanwezig moeten 
zijn op hun werk, moet niet in zijn geheel worden beschouwd als arbeidstijd. In casu moet de 
tijd die wordt besteed aan het werkelijk verrichten van diensten in reactie op een oproep, 
evenwel worden beschouwd als arbeidstijd.

De arbeidstijdrichtlijn bevat evenwel geen bepalingen betreffende de ongelijke verdeling van 
de arbeidstijd. Evenmin is in de richtlijn aangegeven hoe wijzigingen inzake de verdeling van 
de arbeidstijd, de overuren of de verlening van noodhulpdiensten moet worden geregeld 
tussen de werkgever en de werknemer. Derhalve staat de EU-wetgeving niet in de weg aan de 
in het verzoekschrift genoemde regelingen, zolang de beperking van de arbeidstijd en de 
minimale rusttijd zoals vastgesteld in de arbeidstijdrichtlijn worden nageleefd. Het 
verzoekschrift bevat geen informatie over de arbeidstijd waarop het besluit van de directeur 
van toepassing zou zijn. Derhalve ontbreekt het de diensten van de Commissie aan de nodige 
informatie om te beoordelen of die tijd verenigbaar zou zijn met de arbeidstijdrichtlijn.

Bovendien bepaalt Richtlijn 2002/14/EG tot vaststelling van een algemeen kader betreffende 
de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap1 dat de 
werkgever de werknemersvertegenwoordigers moet informeren en raadplegen over 
beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de 
arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen2. Deze richtlijn is omgezet in de interne 
rechtsorde van Slowakije3. Het staat aan de bevoegde nationale autoriteiten, met inbegrip van 
de rechtbanken, om ervoor te zorgen dat de nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn 
correct en efficiënt wordt toegepast door de betrokken werkgever, met inachtneming van de 

                                               
1Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een 
algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap, 
PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29.
2 Artikel 4, lid 2c van Richtlijn 2002/14/EG.
3 Zie het werkdocument van de diensten van de Commissie bij de mededeling van de Commissie over de 
toetsing van de toepassing van Richtlijn 2002/14/EG in de EU (SEC/2008/0334 definitief) beschikbaar op 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:EN:NOT
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bijzonderheden van elke zaak. 

Conclusies

Richtlijn 2003/88/EG betreffende de arbeidstijd staat niet in de weg aan de in het 
verzoekschrift genoemde regelingen, zolang de beperking van de arbeidstijd en de minimale 
rusttijd zoals vastgesteld in de richtlijn worden nageleefd. Het verzoekschrift verschaft niet de 
informatie die de diensten van de Commissie nodig hebben om te beoordelen of dit het geval 
is.

Richtlijn 2002/14/EG betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers is 
omgezet in de interne rechtsorde van Slowakije, hetgeen betekent dat het aan de bevoegde 
nationale autoriteiten, met inbegrip van de rechtbanken, staat om ervoor te zorgen dat de 
nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn correct en efficiënt wordt toegepast door de 
betrokken werkgever.

Voor zover indieners stellen dat het besluit van de directeur in strijd is met de nationale 
wetgeving, worden indieners verzocht verhaal te halen in het nationale rechtsstelsel 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.


