
CM\756453DA.doc PE416.461v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

25.11.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0002/2008 af Marc Sasiek, fransk statsborger, og 100 
medunderskrivere, om reglerne for arbejdstid og aflønning af ambulancepersonale 
i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren klager over beregningen af arbejdstid og timeløn for ambulancepersonale. Han 
mener, at den franske lovgivning på dette område er i strid med EU-retten. Han henviser i 
denne forbindelse til direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse 
med tilrettelæggelse af arbejdstiden og EF-Domstolens dom af 1. december 2005 i sag C-
14/04 (Dellas). Han mener, at den franske lovgivning (retsakt 2001-679 af 30. juli 2001) bør 
ophæves for at komme problemerne med arbejdstiden til livs, fordi de påvirker 
ambulancepersonalets sikkerhed, engagement og aflønning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

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

Andrageren kritiserer beregningen af arbejdstid og timeløn for ambulancepersonale i den 
private sektor i Frankrig, som efter hans opfattelse er i strid med arbejdstidsdirektivet1.

Han mener, at arbejdstiden for ambulancepersonale i den private sektor siden 2001 ikke er 
optalt time for time, som den burde være, men at hver time er beregnet forholdsmæssigt -
svarende til mellem 75 % og 90 % af en time (ordning om ligeværdighed). Andrageren 
                                               
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, 18.11.2003.
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hævder, at det betyder, at ambulancepersonalet skal arbejde 64 timer (i henhold til 75 % 
ligeværdighed), inden de når loftet, selv om der i henhold til EU-lovgivningen er et loft på 48
timer om ugen. En sådan tilgang er efter hans opfattelse ikke i overensstemmelse med 
Domstolens dom i 20051 om, at ordningen om ligeværdighed i henhold til retsakt 2001-1384 
er i strid med EU-retten.

Andrageren kræver, at ordningen om ligeværdighed for ambulancepersonale ophæves i 
Frankrig.  

I arbejdstidsdirektivet er der fastsat et loft for den gennemsnitlige arbejdstid (højst 48 timer, 
herunder overtid). EF-domstolen har i sine domme som f.eks. i sagen om SIMAP2 og Dellas3

fastsat, at tilkaldevagter på arbejdspladsen skal betragtes som arbejdstid i denne 
sammenhæng, og at disse arbejdstimer skal beregnes time for time og ikke i forhold til
forventet (eller faktisk) indkaldelse.

Kommissionens opfattelse er, at det inden Domstolens dom i sagen om Dellas var meget 
almindeligt i Frankrig i forbindelse med tilkaldevagter, som blev betragtet som indeholdende 
lange inaktive perioder, at beregne arbejdstiden efter ordningen om ligeværdighed som en del 
af den normale arbejdstid. I henhold til artikel L.212-4 i den franske arbejdskodeks kan dette 
gøres ved en retsakt baseret på en kollektiv sektoraftale. Artikel L.212-4 var grundlaget for 
retsakt 2001/1384 om en ordning om ligeværdighed i forbindelse med nattevagter for lærere 
og plejere i beboelsesinstitutioner, som sagen om Dellas omhandlede.

Det skal bemærkes, at ordningen om ligeværdighed både kan finde anvendelse på lønsatser og 
beregning af arbejdstid i henhold til arbejdstidsdirektivet.

Efter dommen i sagen om Dellas annullerede Conseil d'Etat bestemmelserne i retsakt 
2001/1384 i april 2006.

Ifølge de oplysninger, der er stillet til rådighed for Kommissionen, mener de nationale 
myndigheder imidlertid, at dommen i sagen om Dellas ikke skal fortolkes således, at 
ordningen om ligeværdighed skal være ugyldig generelt, men at ordningen om ligeværdighed 
ikke skal anvendes på en måde, hvor det resulterer i, at den samlede arbejdstid er i strid med 
kravene i arbejdstidsdirektivet4. Derfor skal retsakt nr. 2007-106 af 29. januar 2007 som 
ændret ved kodeks om sociale søgsmål og familiesøgsmål medføre, at ordningen om 
ligeværdighed anvendes således, at det sikres, at loftet for arbejdstid, fastsat i direktivet, ikke 
overskrides.

De nationale myndigheder anfører, at ansvaret for den mere detaljerede anvendelse af dette 
princip hovedsageligt hviler på arbejdsmarkedets parter i de relevante sektorer, og at 

                                               
1 Henvisning til Dellas, sag C-14/04, Domstolens dom dateret 1. december 2005.

2 SIMAP, sag C-303/98.

3 Dellas, sag C-14/04, se ovenstående.

4 Se § 64 i Domstolens dom.
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regeringen har opfordret alle disse parter til at gennemgå deres kollektive aftaler for at sikre, 
at de er i fuld overensstemmelse med direktivet.

Andrageren fremlægger ikke tilstrækkelige oplysninger til at vurdere overensstemmelsen for 
den nationale lovgivning vedrørende arbejdsforholdene for ambulanceførere i den private 
sektor:

a) Det fremgår ikke tydeligt af andragendet, om andrageren henviser til beregningen af løn 
eller loftet for arbejdstid. Han nævner f.eks., at ambulancepersonalet ønsker at modtage en 
times løn for en times arbejde. Arbejdstidsdirektivet er et sundheds- og sikkerhedsdirektiv og 
dækker ikke lønsatser for almindeligt arbejde, tilkaldetjeneste eller overtid1.

b) Andrageren præciserer ikke, hvilke nationale foranstaltninger han henviser til. Det fremgår 
af resuméet, der ledsager andragendet, at den relevante foranstaltning kan være retsakt 
2001/679. Denne foranstaltning som beskrevet i artikel 2-4 indebærer, at den effektive 
varighed af arbejdstiden for mobilt ambulancepersonale vil blive beregnet på forholdsmæssig 
basis fra 2001 for at tage højde for inaktive perioder. Det er imidlertid uklart, om dette 
refererer til beregningen af loftet for arbejdstid eller lønsatser for overtid.  

c) Det fremgår heller ikke af retsakt 2001/679, hvilken type afgift der beregnes 
forholdsmæssigt. Drejer det sig f.eks. om tilkaldevagter, hvor den ansatte skal være til stede 
på arbejdspladsen, eller omfatter det også perioder, hvor den ansatte skal kunne tilkaldes med 
kort varsel, men ikke er forpligtet til at være til stede på arbejdspladsen? Ifølge EF-
Domstolen2 skal førstnævnte tilfælde beregnes fuldt ud som arbejdstid, hvorimod det i 
sidstnævnte tilfælde kun er den tid, der er forbundet med ydelse af tjenester, der skal beregnes 
som arbejdstid.

I retsakten henvises der til en kollektiv rammeaftale af 4. maj 2000, som kan være til hjælp i 
forbindelse med klarlæggelse af disse spørgsmål. Der er dog intet eksemplar til rådighed.

Andrageren giver ikke Kommissionen tilstrækkelige oplysninger til, at den kan vurdere, 
hvordan arbejdstidsdirektivet finder anvendelse. Det vil hjælpe at få stillet yderligere 
oplysninger til rådighed om de ovennævnte punkter.

                                               
1 Vorel, sag C-437/05, kendelse dateret 11. januar 2007.

2 SIMAP, Dellas, se førnævnte.


