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1. Sammendrag

Andrageren hævder, at det fremgår af arbejdstidsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/88/EF af 4. oktober 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af 
arbejdstiden), at arbejdstimer, der udføres af frivillige, indgår i den normale arbejdstid. Ifølge 
ham ville det indebære, at frivillige skal indstille deres arbejde, når den normale maksimale 
arbejdstid er nået. Han mener, at dette kunne forårsage ulykker og anmoder om en tilpasning 
af direktivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. juli 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Arbejdstidsdirektivet fastsætter fælles minimumsstandarder for beskyttelsen af arbejdstageres 
helbred og sikkerhed i alle medlemsstaterne, herunder en begrænsning af den ugentlige 
arbejdstid (højst 48 timer i gennemsnit, inklusive overarbejde), daglige og ugentlige 
minimumshvileperioder samt en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed.  

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt frivillige brandmænd betragtes som "arbejdstagere" 
i forhold til anvendelsen af arbejdstidsdirektivet, henledes opmærksomheden på, at begrebet 
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"arbejdstager" ifølge EU-Domstolens dom i Isère-sagen1 må tillægges en selvstændig 
betydning i EU-retten. Mens det væsentligste kendetegn ved et arbejdsforhold er, at "en 
person i en vis periode præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes 
anvisninger", må begrebet defineres på grundlag af objektive kriterier, som karakteriserer de 
berørte personers rettigheder og pligter i arbejdsforholdet. Domstolen har fastslået, at inden 
for rammerne af fastlæggelsen af arbejdstagerbegrebet, som det tilkommer den nationale ret at 
foretage, skal denne ret lægge objektive kriterier til grund og foretage en samlet vurdering af 
samtlige omstændigheder i den for denne verserende sag, der angår såvel de pågældende 
aktiviteters karakter som forholdet mellem de pågældende parter. Det afhænger derfor af 
arbejdsforholdet i henhold til gældende national ret og praksis og de faktiske omstændigheder, 
om en frivillig brandmand skal betragtes som en "arbejdstager" i henhold til 
arbejdstidsdirektivet.  

Under alle omstændigheder giver arbejdstidsdirektivet mulighed for en betydelig fleksibilitet, 
der er skræddersyet efter behovene inden for forskellige aktiviteter. F.eks. er det i 
nødsituationer muligt på visse betingelser helt eller delvist at udsætte minimumshvileperioder, 
og de vigtigste bestemmelser i direktivet kan midlertidigt suspenderes i tilfælde af 
ekstraordinære nødsituationer.  Således gives der i direktivets artikel 17, stk. 2, og stk. 3, litra 
c), nr. iii), mulighed for fravigelse af bestemmelserne om daglige og ugentlige hvileperioder 
og fastsættelse af referenceperioder til beregning af gennemsnitlig arbejdstid for 
arbejdstagere, der er beskæftiget inden for brandvæsen og civilbeskyttelse. Det kræves derfor 
ikke i henhold til arbejdstidsdirektivet, at brandmænd indstiller deres arbejde, så snart de er 
oppe på et maksimalt antal timer.

Endelig henledes opmærksomheden på, at man i øjeblikket er ved at gennemføre en detaljeret 
konsekvensanalyse af en mulig revision af arbejdstidsdirektivet, som bl.a. giver anledning til 
at opnå yderligere klarhed over de forhold og bestemmelser, der gælder for visse 
arbejdstagere inden for specifikke områder, f.eks. frivillige brandmænd, for at bevare 
effektiviteten af beredskabstjenester, der fungerer døgnet rundt.

Konklusion

Det afhænger af arbejdsforholdet i henhold til gældende national ret og praksis og de faktiske 
omstændigheder, om en frivillig brandmand skal betragtes som en "arbejdstager" i henhold til 
arbejdstidsdirektivet.  

Under alle omstændigheder indeholder arbejdstidsdirektivet en undtagelsesbestemmelse for 
brandvæsen og civilbeskyttelsestjenester, som gør det muligt at udsætte hvileperioder. Det 
kræves derfor ikke i henhold til arbejdstidsdirektivet, at brandmænd indstiller deres arbejde, 
så snart de er oppe på et maksimalt antal timer. 

I tilknytning til den igangværende konsekvensanalyse af en mulig revision af direktivet vil 
Kommissionen foretage en grundig undersøgelse af frivillige brandmænds situation og vil 
søge at bevare og i fornødent omfang styrke den fleksibilitet, som er nødvendig ved 
tilrettelæggelsen af arbejdet i beredskabstjenester, der fungerer døgnet rundt.

                                               
1 Sag C-428/09, "Union syndicale Solidaires Isère mod Premier ministre m.fl."; ECR I-09961.


