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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1231/2007 af R. G. S., spansk statsborger, om bestemmelserne i 
reglementet for politiofficerer i Navarra og disses manglende overensstemmelse 
med ånden og bogstavet i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF om 
visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

1. Sammendrag

Andrageren henviser til reglementet for politiofficerer i Navarra (RPCPN), hvis bestemmelser 
han betragter som uforlignelige med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF om 
visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, og navnlig bestemmelserne 
om ugentlige hvileperioder. Andrageren påpeger tillige, at de spanske myndigheders 
arbejdsbestemmelser for politiofficerer allerede har været genstand for en retssag ved 
Domstolen (Sag C-132/04 - Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget 
Spanien), hvor Domstolen fastslog, at Kongeriget Spanien havde tilsidesat sine forpligtelser i 
henhold Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, idet det ikke eller kun delvis havde 
inkorporeret direktivets artikel 2, stk. 1 og 2, og artikel 4 i sin nationale retsorden for så vidt 
angår ikkecivilt personale i den offentlige administration. Andrageren anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik på at sikre, at reglementet for politiofficerer 
i Navarra bliver tilpasset EU's gældende bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.
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"Andragendet

Andrageren mener, at bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet1 med hensyn til ugentlige 
hvileperioder ikke på korrekt vis er indarbejdet i det reglement, som gælder for politiofficerer 
i Navarra.

Han forklarer, at alle politiofficerer i henhold til de gældende bestemmelser er berettiget til en 
"ugentlig hvileperiode" på mindst 24 sammenhængende timer. Hviletiden kan dog fordeles på 
forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Hvis en officer f.eks. har en ugentlig hvileperiode på 
24 timer en mandag i uge 1, kan hans hvileperiode måske ikke blive tildelt før søndag i uge 2. 
Det betyder, at officeren skal arbejde op til 12 sammenhængende dage mellem de ugentlige 
hvileperioder.

(Andrageren nævner imidlertid ikke nogle problemer med den daglige 
minimumshvileperiode, som er garanteret i direktivets artikel 3 (11 timers sammenhængende 
hvile for hver periode på 24 timer). Det antages derfor, at disse modtages i overensstemmelse 
med direktivets bestemmelser).  

Andrageren minder om, at arbejdstidsdirektivet i henhold til Domstolens seneste domme 
finder anvendelse på politistyrkernes normale aktiviteter, og anfører, at hensigten med
arbejdstidsdirektivet misforstås i det nuværende skiftsystem, ligesom politiofficerer tillades at 
opbygge en akkumuleret træthed mellem de ugentlige hvileperioder, som er i strid med 
beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.   

Kommissionens bemærkninger

Fællesskabsbestemmelser

Den ugentlige hvileperiode, som fastlægges i artikel 5 i arbejdstidsdirektivet, er et 
minimumskrav, som har til hensigt at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

Andrageren har ret i, at arbejdstidsdirektivet finder anvendelse på politiets og 
indsatsstyrkernes normale aktiviteter. Ifølge Domstolen er det kun under helt ekstraordinære 
omstændigheder, og hvor vigtige foranstaltninger til beskyttelse af samfundet mod alvorlige 
trusler er i fare, hvis de normale regler anvendes, at de normale regler kan tilsidesættes.2   

I artikel 5 i arbejdstidsdirektivet fastsættes følgende:

"Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere 
for hver syvdages periode får en sammenhængende minimumshvileperiode på 24 timer, 
hvortil lægges de 11 timers daglig hviletid, som er omhandlet i artikel 3.

Hvis objektive eller tekniske omstændigheder eller omstændigheder i forbindelse med 
arbejdets tilrettelæggelse gør det berettiget, kan der fastsættes en minimumshvileperiode på 
24 timer."
                                               
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.
2 Kommissionen mod Spanien, sag C-132/04, dom af 12.1.2006; Personalrat der Feuerwehr Hamburg, sag C-
152/04, dom af 14.7.2005.  
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I artikel 16 fastsættes følgende:

Medlemsstaterne kan fastsætte følgende:

a) for gennemførelsen af artikel 5 (ugentlig hviletid): en referenceperiode på ikke over 14 
dage

I artikel 17, stk. 2 og 3, tilføjes det, at undtagelser fra artikel 5 og 16 kan fastsættes ved 
bestemmelser for visse angivne aktiviteter, som omfatter vagt- og overvågningsaktiviteter og 
aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser. Sådanne 
undtagelser anerkendes på betingelse af, at "der ydes de pågældende arbejdstagere 
tilsvarende kompenserende hvileperioder, eller - i usædvanlige tilfælde, hvor det af objektive 
grunde ikke er muligt at yde sådanne tilsvarende kompenserende hvileperioder - på betingelse 
af, at der ydes de pågældende arbejdstagere en passende beskyttelse".

Domstolen behandlede spørgsmålet om passende kompenserende hvileperioder i Jaeger-
sagen (sag C-151-02), hvor den fastsatte følgende: "Disse hvileperioder skal … følge 
umiddelbart efter den arbejdstid, som de har til formål at kompensere for, med henblik på at 
undgå, at der opstår en tilstand af træthed eller overanstrengelse hos arbejdstageren som 
følge af flere på hinanden følgende arbejdsperioder.1 (Det skal imidlertid bemærkes, at 
Domstolen her henviste til daglige minimumshvileperioder i henhold til direktivets artikel 3).

b) Anvendelse i forhold til sagens kendsgerninger  

Det fremgår ikke tydeligt af andragerens eksempel, at det reglement, som gælder for 
politiofficerer i Navarra, er i strid med arbejdstidsdirektivet.

Reglementet synes at fastsætte sammenhængende daglige og ugentlige 
minimumshvileperioder af den længde, som er krævet i henhold til direktivets artikel 3 og 5.
Den daglige hvileperiode synes at være fastsat uden forsinkelse, og den ugentlige hvileperiode 
synes at være fastsat med to perioder for hver 14 dage.

Spørgsmålet er, om ugentlige hvileperioder skal gives på den samme dag hver uge, eller om 
de kan gives senere i samme uge. Det skal dog her tages i betragtning, at det i direktivets 
artikel 16, litra a), tydeligt anføres, at referenceperioden for den ugentlige hvileperiode kan 
være op til 14 dage, hvis en medlemsstat fastsætter dette.

Det synes således muligt at fravige den pågældende bestemmelse i artikel 17, stk. 2 og 3, ved 
at give en længere referenceperiode end 14 dage, hvis arbejdstagerne gives en tilsvarende 
kompenserende hvileperiode. Her kan Domstolens tilgang i Jaeger-sagen vedrørende 
tidspunktet for den kompenserende hviletid imidlertid blive relevant, således at hvor den 
ugentlige hviletid forsinkes uden for referenceperioden på 14 dage, som foreslås i artikel 16, 
litra a), skal en tilsvarende kompenserende ugentlig hvileperiode følge umiddelbart efter den 
arbejdstid, som den har til formål at kompensere for, med henblik på at overholde de generelle 
principper om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

                                               
1 Jaeger, C-151/02, præmis 94.
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Konklusioner

I lyset af bestemmelserne i arbejdstidsdirektivets artikel 16, litra a), fremgår det ikke tydeligt 
af andragerens eksempel, at det reglement, som gælder for politiofficerer i Navarra, er i strid 
med arbejdstidsdirektivet."


