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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1231/2007, ingiven av R.G.S. (spansk medborgare), om 
förordningar som reglerar arbetsvillkoren för polistjänstemän i Navarra och som 
är oförenliga med andan och bokstaven i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att bestämmelserna i de förordningar som reglerar arbetsvillkoren för 
polistjänstemän i Navarra är oförenliga med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, särskilt veckovila. 
Framställaren påpekar också att de spanska polistjänstemännens arbetsvillkor redan varit 
föremål för ett mål i EG-domstolen (mål C-132/04, kommissionen mot Spanien), där 
domstolen fastställde att Spanien underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa i arbetet med avseende på icke civil personal i offentlig förvaltning genom att underlåta 
att i sin helhet införliva artiklarna 2.1, 2.2 och 4 i det direktivet i sin interna rättsordning. 
Framställaren begär därför att Europaparlamentet ska vidta åtgärder för att se till att de 
förordningar som reglerar arbetsvillkoren för polistjänstemän i Navarra anpassas till berörda 
EU-bestämmelser.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 april 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008.

Framställningen

Framställaren anser att de förordningar som tillämpas av polistjänstemän i Navarra inte på ett 
korrekt sätt följer bestämmelserna i arbetstidsdirektivet1 beträffande minimikravet för 
veckovila. 

Han förklarar att enligt de tillämpade bestämmelserna har alla polistjänstemän rätt till en 
viloperiod på åtminstone 24 sammanhängande timmar per vecka. Viloperioden kan emellertid 
förläggas vid olika tidpunkter under veckan. Om en polistjänsteman till exempel tar ut sin 
24-timmarsledighet på måndagen vecka 1 kanske hans ledighet under vecka 2 förläggs först 
på söndagen. Alltså kan polistjänstemannen behöva arbeta upp till tolv sammanhängande 
dagar mellan veckovilan.

(Framställaren nämner däremot inte att det är några problem med minimikravet för dygnsvila 
som säkerställs genom artikel 3 i direktivet (elva timmars sammanhängande ledighet per 
24-timmarsperiod). Därför tycks dessa krav uppfyllas i enlighet med direktivets 
bestämmelser.)

Framställaren erinrar om att arbetstidsdirektivet, enligt EG-domstolens senare domar, gäller 
poliskårens normala verksamhet och hävdar att man i det nuvarande tjänstgöringssystemet 
missuppfattar syftet med arbetstidsdirektivet och att systemet innebär att polistjänstemännen 
kan drabbas av ett tillstånd av ackumulerad trötthet mellan veckovilan, vilket strider mot 
målsättningen att trygga arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Kommissionens kommentarer om framställningen

Tillämplig gemenskapsrätt

Den veckovila som föreskrivs i artikel 5 i arbetstidsdirektivet är ett minimikrav som har tagits 
fram för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Framställaren har rätt i att arbetstidsdirektivet gäller polis- och beredskapsstyrkors normala 
verksamhet. Enligt EG-domstolen är det endast i mycket ovanliga situationer, och då 
nödvändiga åtgärder för att skydda allmänheten mot allvarliga hot riskerar att sättas ur spel 
om de vanliga bestämmelserna tillämpas, som de vanliga bestämmelserna eventuellt inte kan 
tillämpas.2

Artikel 5 i arbetstidsdirektivet föreskriver följande:

”Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje arbetstagare 
under varje period om sju dagar får minst 24 timmars sammanhängande ledighet plus den 
elva timmars dygnsvila som avses i artikel 3.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i 
vissa avseenden, EGT L 299, 18.11.2003.
2 Domstolens dom av den 12 januari 2006 i mål C-132/04, kommissionen mot Spanien, och domstolens beslut av 
den 14 juli 2005 i mål C-152/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg. 
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Om sakliga, tekniska eller arbetsorganisatoriska förhållanden berättigar det får en ledighet 
om minst 24 timmar tillämpas.” 

Artikel 16 föreskriver följande: 

”Medlemsstaterna får föreskriva följande: 

a) För tillämpningen av artikel 5 (veckovila): En beräkningsperiod som inte överstiger 
14 dagar. …”

I artikel 17.2 och 17.3 står det även att avvikelser från artiklarna 5 och 16 genom 
bestämmelser får göras för vissa specificerade verksamheter. Dessa omfattar säkerhets- och 
övervakningsarbeten och arbeten som kräver en kontinuitet i servicen. Dock är det en 
förutsättning för sådana avvikelser att ”de berörda arbetstagarna ges motsvarande 
kompensationsledighet eller – i undantagsfall när det av objektiva skäl inte är möjligt att 
bevilja sådan kompensationsledighet – att arbetstagarna erbjuds lämpligt skydd”.

EG-domstolen beaktade regleringen av motsvarande kompensationsledighet i målet Jaeger
(C-151/02), där det framhålls att ”sådana viloperioder skall … följa omedelbart efter den 
arbetsperiod som de är avsedda att kompensera, i syfte att förebygga att arbetstagaren
drabbas av ett trötthetstillstånd eller överansträngning till följd av en ackumulering av 
oavbruten arbetstid”.1 (Det bör emellertid noteras att domstolen här refererade till 
minimikravet för dygnsvila enligt artikel 3 i direktivet.)

b) Tillämplighet av fakta

Utifrån framställarens exempel tycks det inte stå klart att de förordningar som 
polistjänstemännen i Navarra tillämpar strider mot arbetstidsdirektivet.

Förordningarna förefaller föreskriva de minimikrav för sammanhängande dygns- och 
veckovila som artiklarna 3 och 5 i direktivet kräver: dygnsvilan tycks föreskrivas omedelbart 
och veckovilan tycks föreskrivas med två viloperioder för varje tvåveckorsperiod.

Frågan är huruvida veckovila måste föreskrivas på samma dag varje vecka eller om den kan 
föreskrivas senare samma vecka. Här måste man emellertid ta hänsyn till att det i artikel 16a i 
direktivet uttryckligen fastslås att beräkningsperioden för föreskrivning av veckovila kan 
uppgå till 14 dagar om en medlemsstat föreskriver det.

Det förefaller faktiskt möjligt att avvika från den föreskriften enligt artikel 17.2 och 17.3 
genom att föreskriva en längre beräkningsperiod än 14 dagar, om arbetstagarna kompenseras 
med en motsvarande viloperiod. I det här fallet kan EG-domstolens hållning i målet Jaeger, 
beträffande regleringen av kompensationsledighet, vara relevant, i så fall att då veckovilan 
senareläggs utanför den beräkningsperiod på 14 dagar som föreskrivs i artikel 16a måste 
motsvarande kompensation av veckovila följa omedelbart efter den arbetsperiod som den är 
avsedd att kompensera för att de grundläggande principerna för att skydda arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet ska efterlevas.

                                               
1 Mål C-151/02, Jaeger, punkt 94. 
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Slutsats

Med beaktande av föreskrifterna i artikel 16a i arbetstidsdirektivet tycks det utifrån 
framställarens exempel inte stå klart att de förordningar som polistjänstemännen i Navarra 
tillämpar strider mot arbetstidsdirektivet.


