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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1687/2012 af Uwe Krüger, tysk statsborger, om arbejdstiden for 
søfarende på EU-fartøjer

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at hvad angår en række aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af 
arbejdstiden, anvender de tyske myndigheder direktiv 2003/88/EF for offentligt ansatte 
søfarende. Dette direktiv gælder ikke for søfolk i handelsflåden. Ifølge andrageren bliver 
offentligt ansatte søfarende og søfarende i handelsflåden diskrimineret. Andrageren undrer sig 
over, hvorfor direktiv 1999/63/EF om arbejdstiden for søfarende ikke anvendes som et 
minimumskrav for offentligt ansatte søfarende i fredstid.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juli 2013). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

Ud fra oplysningerne i andragendet anvender de tyske myndigheder tilsyneladende direktiv 
2003/88/EF på offentligt ansatte søfarende, herunder søfarende i den tyske flåde. Dette 
direktiv gælder ikke for søfolk i handelsflåden. Andrageren anser det for at være en mindre 
gunstig behandling, at offentligt ansatte søfarende derfor ikke kan arbejde mere end 48 timer 
om ugen, og undrer sig over, hvorfor direktiv 1999/63/EF i fredstid ikke finder anvendelse på 
søfarende ansat i den offentlige sektor.

I henhold til paragraf 1 i bilaget til direktiv 1999/63/EF finder direktivet anvendelse på 
"søfarende på søgående skibe, uanset om de er i offentligt eller privat eje, som er registreret 
inden for en medlemsstats territorium, og som anvendes til almindelig erhvervsmæssig 
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skibsfart". Det er principielt således ikke relevant, om et skib ejes af en offentlig institution 
eller af en privatperson/privat enhed.

Skibet skal desuden "anvendes til almindelig erhvervsmæssig skibsfart", for at direktivet kan 
finde anvendelse. Skibe, der ejes af en statslig institution, udøver ofte andre 
skibsfartsaktiviteter end erhvervsmæssig skibsfart. Disse skibe falder uden for 
anvendelsesområdet for direktiv 1999/63/EF. 

I paragraf 2, litra c), fastlægges desuden, hvilke personer direktiv 1999/63/EF finder 
anvendelse på. Det er heri fastsat, at der i direktivet ved ""søfarende"[forstås] enhver person, 
som er ansat eller beskæftiget i en given egenskab om bord på et søgående skib, som er 
omfattet af denne aftale (bilaget til direktivet)". Ordlyden af paragraf 2, litra c), i direktiv 
1999/63/EF kræver således en arbejdsaftale/et ansættelsesforhold eller en ansættelse. 

Direktiv 2009/13/EF1, der gennemfører konventionen om søfarendes arbejdsforhold, når det 
træder i kraft den 20. august 2013, udvider anvendelsesområdet for paragraf 2, litra c), således 
at bestemmelserne gælder for "en person, der, uanset i hvilken stilling, er ansat eller forhyret 
eller arbejder om bord på et skib".

I overensstemmelse med definitionen i direktiv 2009/13/EF er det derfor muligt, at søfarende i 
offentlig tjeneste er omfattet af direktiv 1999/65/EF, forudsat at de arbejder på skibe, der 
anvendes til almindelig erhvervsmæssig skibsfart. Dette ville indebære, at paragraf 5 i bilaget 
til direktiv 1999/65/EF finder anvendelse:

Paragraf 5

1. Grænserne for arbejds- eller hviletid fastsættes enten som:

(a) et maksimalt antal arbejdstimer, som ikke må overstige

(i) 14 timer i en given 24-timers periode, og

(ii) 72 timer i en given 7-dages periode

eller

(b) et minimalt antal hviletimer, som ikke må være under:

(i) 10 timer i en given 24-timers periode, og

(ii) 77 timer i en given 7-dages periode.

                                               
1 I artikel 7 i dette direktiv er det fastsat, at direktivet træder i kraft på den dato, hvor konventionen om 
søfarendes arbejdsforhold træder i kraft, hvilket er den 20. august 2013. Direktivet skal gennemføres af 
medlemsstaterne senest tolv måneder efter, at det er trådt i kraft. 
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Hvis de offentligt ansatte søfarende, som andragendet omhandler, ikke er omfattet af dette 
direktiv, ville de i stedet høre under anvendelsesområdet for direktiv 2003/88/EF1, der 
omfatter "arbejdstagere" i bred forstand. 

Direktiv 2003/88/EF fastsætter fælles mindstekrav for arbejdstagere i alle medlemsstater, der 
omfatter grænser for arbejdstiden (ikke over 48 timer om ugen i gennemsnit, herunder 
overarbejde).

Direktiv 2003/88/EF sikrer dog fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Som en 
fravigelse kan medlemsstaterne bl.a. vedtage en referenceperiode på op til seks måneder ved 
love eller administrative bestemmelser i de situationer, der er omhandlet i artikel 17, stk. 3. I 
henhold til artikel 22, stk. 1, kan arbejdstagerne efter aftale med arbejdsgiveren vælge at 
præstere arbejdstimer, der overskrider 48 timers grænsen, men kun hvis den pågældende 
medlemsstat giver tilladelse til, at denne fravigelse finder anvendelse, og hvis de 
beskyttelsesforanstaltninger, der er angivet i denne artikel, gennemføres (den såkaldte "opt-
out").

Det kan ske, at søfarende, der arbejder på skibe, ikke er omfattet af den nationale lovgivning 
til gennemførelse af direktiv 1999/63/EF, enten fordi det skib, de arbejder på, ikke kan 
betragtes som søgående, og/eller fordi skibet ikke anvendes til almindelig erhvervsmæssig 
skibsfart. I disse tilfælde ville de pågældende søfarende normalt være omfattet af den 
nationale lovgivning til gennemførelse af direktiv 2003/88/EF.

Konklusion

De offentligt ansatte søfarende, andrageren henviser til, er tilsyneladende beskæftiget på de 
væbnede styrkers skibe. Disse skibe anvendes ikke til almindelig erhvervsmæssig skibsfart. 
Disse søfarende henhører derfor under anvendelsesområdet for direktiv 2003/88/EF.

Hvis de pågældende offentligt ansatte søfolk arbejder på skibe, der anvendes til almindelig 
erhvervsmæssig skibsfart, falder de dog ind under anvendelsesområdet for direktiv 
1999/63/EF. Hvis dette er tilfældet, kan andrageren indgive en klage til den nationale 
myndighed.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med 
tilrettelæggelse af arbejdstiden, EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9-19.


