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Asia: Vetoomus nro 0002/2008, Marc Sasiek, Ranskan kansalainen, ja noin 
100 allekirjoittanutta, ambulanssihenkilöstön työaikaa ja palkkaa koskevista 
säännöistä Ranskassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa ambulanssihenkilöstön työajan ja tuntipalkan laskennasta. 
Hänen mielestään Ranskan tämän alan lainsäädäntö on ristiriidassa EU:n lainsäädännön 
kanssa. Hän viittaa tässä yhteydessä tietyistä työajan järjestämisestä koskevista seikoista 
4 päivänä marraskuuta 2003 annettuun direktiiviin 2003/88/EY ja Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen 1. joulukuuta 2005 antamaan tuomioon asiassa C-14/04 (Dellasin tapaus). 
Hän katsoo, että jotta työaikaan liittyvät ongelmat, jotka vaikuttavat ambulanssihenkilöstön 
turvallisuuteen, moraaliin ja palkkaan, saataisiin ratkaistua asiaa koskeva ranskalainen säädös 
(asetus 2001-679, annettu 30. heinäkuuta 2001), pitäisi kumota.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä arvostelee Ranskan yksityissektorin ambulanssinkuljettajien työajan 
ja/tai palkan laskentaa, jota hän pitää työaikadirektiivin1 vastaisena.  

Hän toteaa, että vuodesta 2001 alkaen yksityissektorin ambulanssinkuljettajien palkkaa ei ole 
laskettu asianmukaisesti tunneittain, vaan kukin tunti lasketaan suhteellisesti siten, että se 
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä 

työajan järjestämistä koskevista seikoista, EUVL L 299, 18.11.2003.
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vastaa 75–90 prosenttia tunnista (système d'équivalence). Hänen mukaansa tämä merkitsee, 
että vaikka yhteisön lainsäädäntö rajoittaa viikkotyöajan 48 tuntiin, kyseisten työntekijöiden 
on työskenneltävä 64 tuntia (75 prosentin vastaavuudella), ennen kuin he saavuttavat tämän 
rajan. Hänen mukaansa tämä lähestymistapa ei vastaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
vuonna 2005 antamaa tuomiota1, jonka nojalla asetuksen (décret) 2001-1384 mukainen 
vastaavuusjärjestelmä oli yhteisön lainsäädännön vastainen. 

Vetoomuksen esittäjä vaatii ambulanssinkuljettajiin Ranskassa kohdistuvan 
vastaavuusjärjestelmän lopettamista.  

Työaikadirektiivi rajoittaa työaikaa (joka ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa 
ylityöaika mukaanlukien). Esimerkiksi asioita SIMAP2 ja Dellas3 koskevissa tuomioissaan 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että päivystysaika työpaikalla tulisi lukea tässä 
suhteessa työajaksi, että kyseinen aika tulisi laskea tunneittain ja että sitä ei tule laskea 
suhteellisena odotetun (tai todellisen) kysynnän tason mukaan. 

Komission käsityksen mukaan ennen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Dellas
antamaa tuomiota Ranskassa oli erittäin yleistä, että työpaikoilla, joilla työaikaan katsottiin 
sisältyvän huomattavan pitkiä toimettomia jaksoja, päivystysaika laskettiin 
vastaavuusjärjestelmän perusteella osuutena normaalista työajasta. Ranskan työlainsäädännön 
L.212-4 artikla mahdollistaa tämän asetuksella, joka perustuu alakohtaiseen 
työehtosopimukseen. Asetus 2001/1384, joka koski hoitolaitosten opetus- tai hoitohenkilöstön 
yöpäivystysajan "système d'équivalence" -vastaavuusjärjestelmää ja josta asiassa Dellas oli 
kysymys, perustui artiklaan L.212-4. 

On huomattava, että vastaavuusjärjestelmää saatettiin soveltaa sekä palkkaukseen että työajan 
laskentaan työaikadirektiivin tarkoittamassa merkityksessä. 

Asiassa Dellasin annetun tuomion jälkeen korkein hallinto-oikeus kumosi asetuksen 
2001/1384 määräykset huhtikuussa 2006.

Komission saamien tietojen mukaan kansalliset viranomaiset kuitenkin katsoivat, että asiassa
Dellas annettua tuomiota ei tulisi tulkita siten, että koko vastaavuusjärjestelmä tulee kumota, 
vaan siten, että järjestelmän käyttö tulee kieltää tapauksissa, jotka johtivat työaikadirektiivin 
kokonaistyöaikaa koskevien vaatimusten rikkomiseen4. Näin ollen 29. tammikuuta 2007 
annetulla asetuksella 2007-106 muutettiin sosiaali- ja perhelainsäädäntöä siten, että 
vastaavuusjärjestelmän soveltamisessa tulee varmistaa, ettei direktiivissä määrättyjä 
työaikarajoituksia ylitetä. 

                                               
1 Vetoomuksen esittjää viittaa Dellasin tapaukseen, asia C-14/04, 1. joulukuuta 2005 päivätty Euroopan 

yhteisöjen tuomioistuimen tuomio. 

2 SIMAP, asia C-303/98.

3 Dellas, asia C-14/04, ks. edellä.  

4 Katso tuomioistuimen päätöksen 64 kohta. 
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Kansalliset viranomaiset ilmoittivat, että tämän periaatteen yksityiskohtaisen soveltamisen 
katsotaan olevan ensisijaisesti kyseisen alan työmarkkinaosapuolten vastuulla ja että hallitus 
on pyytänyt kaikkia osapuolia tarkastelemaan työehtosopimuksiaan sen varmistamiseksi, että 
ne ovat kaikilta osin direktiivin mukaisia. 

Vetoomuksen esittäjä ei anna riittävästi tietoja, jotta niiden nojalla voitaisiin asianmukaisesti 
arvioida, vastaako yksityissektorin ambulanssinkuljettajien työehtoja koskeva kansallinen 
säädös direktiivin vaatimuksia. 

a) Vetoomuksesta ei käy ilmi, viittaako vetoomuksen esittäjä palkan vai työaikarajoitusten 
laskentaan. Hän esimerkiksi mainitsee, että ambulanssinkuljettajat vaativat tunnin palkkaa 
tunnin työstä. Työaikadirektiivi on työterveys- ja turvallisuusalan direktiivi, eikä se koske 
tavalliselta työajalta, päivystys- tai ylityöajalta maksettavaa palkkausta1.

b) Vetoomuksen esittäjä ei ilmoita, mihin kansallisiin säädöksiin hän viittaa. Vetoomukseen 
liitetyn yhteenvedon perusteella vaikuttaa, että kyseinen säädös saattaisi olla asetus (décret) 
2001/679. Asetuksen 2–4 artiklassa säädetään, että liikkuvien ambulanssityöntekijöiden 
tehollisen työajan kesto ("durée du travail effectif") lasketaan suhteellisena vuodesta 2001 
alkaen "toimettomien jaksojen huomioonottamiseksi". On kuitenkin epäselvää, viittaako tämä 
työaikarajoitusten laskentaan vai ylityöpalkkaukseen.  

c) Asetuksesta 2001/679 ei myöskään käy ilmi, minkätyyppinen työskentely lasketaan 
suhteellisuusperiaatteella. Onko kyseessä esimerkiksi päivystysaika, jolloin työntekijän on 
oltava läsnä työpaikalla, vai sisältyykö siihen myös valmiusaikaa, jolloin työntekijän on 
oltava tavoitettavissa lyhyellä varoitusajalla, mutta hänen ei tarvitse olla jatkuvsti läsnä 
työpaikalla? Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen2 mukaan edellinen on laskettava kokonaan 
työajaksi, mutta jälkimmäisessä tapauksessa vain varsinaiseen palvelujen tuottamiseen liittyvä 
aika lasketaan työajaksi. 

Asetus viittaa 4. toukokuuta solmittuun työehtopuitesopimukseen ("accord-cadre"), josta 
saattaisi olla apua näiden kysymysten selventämisessä. Sitä ei kuitenkaan ole käytettävissä. 

Vetoomuksen esittäjä ei tässä vaiheessa ole toimittanut riittäviä tietoja, jotta komissio pystyisi 
asianmukaisesti arvioimaan, miten työaikadirektiiviä tulisi soveltaa. Olisi hyödyksi, jos yllä 
luetelluista kysymyksistä saataisiin lisätietoja.

                                               
1 Vovel, asia C-437/05, määräys päivätty 11 tammikuuta 2007.

2 SIMAP, Dellas, kuten edellä. 


