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Utskottet för framställningar

25.11.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0002/2008, ingiven av Marc Sasiek (fransk medborgare), och 
undertecknad av omkring 100 personer, om de bestämmelser som reglerar 
arbetstid och lön för ambulanspersonal i Frankrike

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över beräkningen av arbetstiden och timlönen för ambulanspersonal. 
Han anser att Frankrikes lagstiftning inom detta område strider mot EU-lagstiftningen. Han 
hänvisar i detta sammanhang till direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om 
arbetstidens förläggning i vissa avseenden, och domen från EG-domstolen av 
den 1 december 2005 i mål C-14/04 (målet Dellas). För att få stopp på de problem som gäller 
arbetstiden, vilket påverkar ambulanspersonalens säkerhet, arbetsmoral och lön, anser han att 
den franska lagen (förordning 2001-679 av den 30 juli 2001) bör upphävas.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008.

Framställaren kritiserar beräkningen av arbetstiden och/eller lönen för ambulanspersonal i 
privat sektor i Frankrike, som han anser bryter mot arbetstidsdirektivet1.

Han hävdar att arbetstiden för ambulanspersonal i den privata sektorn sedan 2001 inte räknas i 
timmar, som det borde vara, i stället räknas varje timme proportionellt, som ett värde 
likvärdigt mellan 75 och 90 procent av en timme (système d'équivalence). Trots att det i 
gemenskapsrätten finns en gräns på 48 timmars veckoarbetstid betyder detta enligt 
                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i 
vissa avseenden, EUT L 299, 18.11.2003.
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framställaren att sådan personal måste arbeta 64 timmar (vid en équivalence på 75 procent) 
innan de uppnår denna gräns. Enligt framställaren strider ett sådant synsätt mot 
EG-domstolens beslut 20051 om att likvärdighetssystemet enligt dekret 2001-1384 strider mot 
gemenskapsrätten. 

Framställaren kräver att likvärdighetssystemet för ambulanspersonal i Frankrike avskaffas.

I arbetstidsdirektivet fastställs en övre gräns för arbetstiden (inte mer än 48 timmar per vecka i 
genomsnitt, inklusive övertid). EG-domstolen anser i domar som SIMAP2 och Dellas3 att 
jourtid på arbetsplatsen bör betraktas som arbetstid i detta syfte, och att sådan tid bör räknas 
per timme och inte i proportion till den förväntade (eller verkliga) arbetsintensiteten.

Kommissionens uppfattning är att det innan EG-domstolens dom i målet Dellas i Frankrike 
var mycket vanligt att jourtid på arbetsplatsen som ansågs innefatta betydande perioder av 
inaktivitet räknades enligt ett ”système d'équivalence”, som en proportionell del av normal 
arbetstid. Enligt artikel L.212-4 i den franska arbetslagen tillåts detta genom ett dekret grundat 
på ett branschkollektivavtal. Artikel L.212-4 utgjorde grunden för dekret 2001/1384 om ett 
”système d'équivalence” för jourtjänst nattetid för undervisnings- eller sjukvårdspersonal på 
särskilda boenden, vilket berördes i Dellas-målet.

Det bör noteras att detta ”système d'équivalence” kan gälla både löner och beräkningen av 
arbetstid i fråga om arbetstidsdirektivet.

Efter domen i målet Dellas upphävde Conseil d'Etat bestämmelserna i dekret 2001/1384 
i april 2006.

Enligt den information som kommissionen har erhållit anser dock inte de nationella 
myndigheterna att domen i målet Dellas bör tolkas som att ”système d'équivalence” har 
ogiltigförklarats som sådant, utan snarare själva användningen av ”système d'équivalence”
som innebar att den totala arbetstiden inte överensstämde med kraven i arbetstidsdirektivet4. 
Därför medförde dekret 2007-106 av den 29 januari 2007 en ändring av lagen om sociala 
åtgärder och familjer så att ”système d'équivalence” nu måste tillämpas på så sätt att 
direktivets arbetstidsgränser inte överskrids.

De nationella myndigheterna har tillkännagivit att ansvaret för den detaljerade tillämpningen 
av denna princip i huvudsak anses ligga hos arbetsmarknadens parter inom de relevanta 
sektorerna, och att regeringen har uppmanat alla sådana parter att göra en översyn av sina 
kollektivavtal för att se till att de överensstämmer helt och fullt med direktivet.

Framställaren har inte lämnat tillräcklig information för att vi ska kunna analysera om 
huruvida den nationella lagstiftningen om arbetsvillkoren för ambulanspersonal inom den 
privata sektorn överensstämmer med direktivet.

a) Det framgår inte av framställningen om framställaren avser beräkningen av löner eller 
gränser för arbetstid. Han nämner till exempel att ambulanspersonalen vill få en timmes betalt 
                                               
1 Dellas, mål C-14/04, 1 december 2005.
2 SIMAP, mål C-303/98.
3 Dellas, mål C-14/04, ovan.
4 Se paragraf 64 i domstolens dom.
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för en timmes arbete. Arbetstidsdirektivet är ett direktiv om hälsa och säkerhet, och omfattar 
inte löner för normalt arbete, jourarbete eller övertidsarbete1.

b) Framställaren anger inte vilka nationella åtgärder han avser. Av framställningens 
sammanfattning att döma verkar det som om den åsyftade åtgärden skulle kunna vara 
dekret 2001/679. I artiklarna 2–4 i detta dekret står det att den effektiva arbetstiden (”durée du 
travail effectif”) för mobil ambulanspersonal från och med 2001 beräknas proportionellt ”för 
att hänsyn ska tas till perioder av inaktivitet”. Det framgår dock inte tydligt om huruvida detta 
syftar på beräkningen av gränser för arbetstid eller på lön för övertidsarbete.

c) Det framgår inte heller av dekret 2001/679 vilken typ av arbete som beräknas 
proportionellt. Handlar det till exempel om jourtid när arbetstagaren måste vara närvarande på 
arbetsplatsen, eller innefattar det även bakjour, när arbetstagaren måste vara tillgänglig med 
kort varsel men inte är tvungen att vara närvarande på arbetsplatsen hela tiden? Enligt 
EG-domstolen2 måste jourtid helt och fullt räknas som arbetstid, men när det gäller bakjour 
ska endast den tid som är kopplad till det faktiska tillhandahållandet av tjänster räknas som 
arbetstid.

I dekretet hänvisas till ett allmänt kollektivavtal (”accord-cadre”) av den 4 maj 2000 som 
skulle kunna bidra till att klargöra dessa frågor. Vi har dock inte tillgång till något exemplar 
av detta avtal.

Framställaren har för närvarande inte lämnat tillräcklig information för att kommissionen ska 
kunna analysera ordentligt hur arbetstidsdirektivet ska tillämpas i detta avseende. Det skulle 
vara till hjälp om vi kunde få mer information om de punkter som nämnts ovan.

                                               
1 Vovel, mål C-437/05, beslutet daterad 11 januari 2007.
2 SIMAP, Dellas, enligt ovan.


