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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
Om: Andragende 0989/2004 af Björn Wackerhagen, tysk statsborger, for “Kieler 

Wach- und Schliessgesellschaft” (et vagtselskab i Kiel), om Kommissionens 
forslag til ændring af direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med 
tilrettelæggelse af arbejdstiden

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at det ændringsforslag til direktiv 2003/88/EF, som Kommissionen har 
stillet, vil skade virksomheder i sikkerheds- og vagtsektoren alvorligt. I særdeleshed kritiserer 
han en bestemmelse, der går ud på, at man kun kan tillade en udvidelse af arbejdstiden ud 
over de maksimale 48 timer om ugen med skriftligt samtykke fra arbejdstagerne, men at et 
sådant samtykke kun kan gives efter udløb af arbejdstagerens prøvetid. Det vil i væsentlig 
grad begrænse beskæftigelsesmulighederne for arbejdstagere, der færdiggør deres prøvetid.
Det vil også fratage virksomheden muligheden for tilstrækkelig præcist at vurdere 
arbejdstagerens evner. Derudover klager andrageren over, at forslagets krav om, at 
arbejdsgiverne skal føre fortegnelser over personalets arbejdstid, vil forøge deres 
administrative arbejde og således reducere deres effektivitet. Han opfordrer Europa-
Parlamentet til at ændre de relevante bestemmelser i artikel 22, stk. 1a, i overensstemmelse 
hermed under den igangværende lovgivningsprocedure.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. april 2005).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007

Indledning

Andragendet er indgivet på vegne af et vagtfirma i Kiel. Andrageren refererer til 
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arbejdstidsdirektivet 2003/88/EF1 og til Kommissionens forslag om ændring af dette direktiv2.
Han mener, at nogle af de stillede ændringsforslag vil have negative konsekvenser for 
virksomheder inden for sikkerhedssektoren.

Andrageren henviser specielt til ændringsforslagene til artikel 22 i direktivet (den såkaldte opt 
out-bestemmelse), som er en undtagelse fra maksimumsgrænsen for den ugentlige arbejdstid i 
artikel 6 i direktiv 2003/88/EF).

Analyse

I henhold til artikel 6 i direktiv 2003/88/EF bør den ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 
timer, inklusive overarbejde, om end beregningen kan baseres på et gennemsnit over flere 
måneder. Men artikel 22 giver medlemsstaten mulighed for at undlade at anvende denne 
bestemmelse, når de generelle principper for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed overholdes, forudsat at arbejdstageren indgår en individuel aftale om at arbejde 
mere end 48 timer i gennemsnit (den såkaldte opt out-bestemmelse). Artikel 22 indeholder 
også et antal beskyttelsesbetingelser, der skal sikre, at opt out-aftalen repræsenterer et 
frivilligt samtykke fra arbejdstageren, og at oplysninger om arbejdstagere, der har benyttet sig 
heraf, er til rådighed for de myndigheder, der er ansvarlige for sundhed og sikkerhed.

Andragerens indsigelse er rettet imod bestemmelser i Kommissionens ændringsforslag, der vil 
forhindre en arbejdstager i under sin prøvetid at blive anmodet om at gå med til opt out, og 
som vil forpligte arbejdsgiveren til at holde regnskab med det antal timer, arbejdstagere under 
opt out faktisk arbejder. Han mener, at disse ændringer vil ramme virksomhederne i 
sikkerhedssektoren alvorligt ved at begrænse deres mulighed for at vurdere, hvilket potentiale
arbejdstagere på prøve har, og ved at forøge deres administrative arbejde, når de forpligtes til 
at optælle det antal timer, arbejdstagere under opt out arbejder.

Kommissionens tjenestegrene skrev den 18..juli 2005 til andrageren og anmodede ham om en 
nærmere forklaring. I brevet blev der spurgt, om han faktisk anvendte artikel 22 i 
arbejdstidsdirektivet, og i bekræftende fald hvilke bestemmelser i den nationale lovgivning 
det skete under. Artikel 22 i direktivet kan kun anvendes, hvis den pågældende medlemsstat 
også har valgt at gøre brug af denne undtagelsesbestemmelse. Hvis han ikke anvendte artikel 
22, anmodedes der i brevet om en nærmere forklaring på, hvordan han mente, at 
ændringsforslaget ville få negative konsekvenser for sikkerhedssektoren.

Kommissionens tjenestegrene har aldrig modtaget noget svar på dette brev.

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene mener, at de må have nærmere oplysninger om disse punkter 
fra andrageren, før de kan svare på de indvendinger, han fremfører. Da der ikke er modtaget 
noget svar, kan Kommissionen ikke gå videre med denne sag.

                                               
1 EUT L299 af 18.11.2003, s. 9.
2 KOM(2004)0607. Efter førstebehandlingen i Europa-Parlamentet og Parlamentets beslutning af 11.5.2005 
vedtog Kommissionen et ændret forslag, KOM(2005)0246.
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4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2009

I henhold til artikel 6 i direktiv 2003/88/EF bør den ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 
timer, inklusive overarbejde, om end beregningen kan baseres på et gennemsnit over flere 
måneder. Men artikel 22 giver medlemsstaten mulighed for at undlade at anvende denne 
bestemmelse, når de generelle principper for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed overholdes, forudsat at arbejdstageren individuelt indgår en aftale om at arbejde 
mere end 48 timer i gennemsnit (den såkaldte opt out-bestemmelse). Artikel 22 indeholder 
også et antal beskyttelsesbetingelser, der skal sikre, at opt out-aftalen repræsenterer et 
frivilligt samtykke fra arbejdstageren, og at oplysninger om arbejdstagere, der har benyttet sig 
heraf, er til rådighed for de myndigheder, der er ansvarlige for sundhed og sikkerhed.

Andragerens indvending er rettet imod bestemmelser i Kommissionens ændringsforslag, der 
vil forhindre en arbejdstager i under sin prøvetid at blive anmodet om at gå med til opt out, og 
som vil forpligte arbejdsgiveren til at holde regnskab med det antal timer, arbejdstagere under 
opt out faktisk arbejder. Han mener, at disse ændringer vil ramme virksomhederne i 
sikkerhedssektoren alvorligt ved at begrænse deres mulighed for at vurdere det potentiale, 
arbejdstagere på prøve har, og ved at forøge deres administrative arbejde, når de forpligtes til 
at optælle det antal timer, arbejdstagere under opt out arbejder.

Kommissionens tjenestegrene skrev den 18. juli 2005 til andrageren og anmodede ham om en 
nærmere forklaring. i Kommissionens tidligere oplysninger blev det angivet, at 
Kommissionen ikke havde modtaget noget svar på skrivelsen, hvilket nu har vist sig at være 
forkert. Der blev faktisk modtaget et svar, dateret august 2005, men det blev ved en fejltagelse 
forkert arkiveret. Kommissionen beklager, at den tidligere udtalelse blev fremsat på et 
fejlagtigt grundlag. Nærværende bidrag tager højde for de præciseringer, som andrageren 
forsynede Kommissionen med i august 2005, samt hans svar til Udvalget for Andragender i 
august 2007.

Desuden tager det højde for den seneste udvikling vedrørende det forslag om ændring af 
retsakt, som er emnet for dette andragende. Eftersom Rådet og Parlamentet ikke var i stand til 
at blive enige om en fælles tekst på det seneste møde i Forligsudvalget den 27. april 2009, kan 
forslaget ikke vedtages på nuværende tidspunkt.

Analyse på grundlag af de yderligere informationer, andrageren fremsendte 

Baseret på andragerens skrivelser af august 2005 og 2007: 

a) anvendelse af opt out i sikkerhedssektoren
Som baggrund nævner andrageren, at de kollektive aftaler1 i sikkerhedssektoren i Tyskland i 
høj grad gør brug af den bestemmelse i den nationale lovgivning2, som tillader opt out. 
Kommissionen har forstået det sådan, at denne bestemmelse begrænser anvendelsen af opt out
til sektorer, hvor arbejdstiden jævnligt indbefatter en betydelig grad af ”arbejdsparathed” 
(Arbeitsbereitschaft), hvor arbejdstageren er nødt til hele tiden at være klar til at rykke ud, 

                                               
1 I henhold til tysk lovgivning, kræver brugen af opt out både skriftlig godkendelse fra den enkelte arbejdstager 
og tilladelse i en kollektiv aftale. 
2 Artikel 2, stk. 2a, i ArbZG, som ændret. 
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hvis behovet opstår, eller ”stand by-vagter” (Bereitschaftsdienst), hvor arbejdstageren skal 
kunne besvare opkald, men ikke behøver at være klar hele tiden og kan tillade sig at hvile sig 
eller sove, indtil vedkommende tilkaldes. Sidstnævnte koncept synes at være mere relevant 
inden for sikkerhedssektoren. 

b) forslaget om at forbyde, at en arbejdstager under prøvetiden kan indgå aftale om at 
arbejde mere end 48 timer om ugen
Andrageren opponerer imod Kommissionens forslag om, at en arbejdstagers samtykke til at 
arbejde mere end de maksimale 48 timer (en opt out i henhold til undtagelsesbestemmelsen i 
artikel 22) skal kendes ugyldigt, hvis det afgives under prøvetiden. Han mener, at en sådan 
bestemmelse vil lægge urimelige byrder på den praktiske organisering af arbejdet. 

Andrageren mener, at sektorens behov nødvendiggør, at alt sikkerheds- og vagtpersonale, 
herunder prøvetidsansatte, skal kunne arbejde i 24-timers skift. Det forekommer imidlertid 
som om, de problemer, han forudser, i mindre grad skyldes arbejdstidsdirektivet og i højere 
grad bestemmelser i den nationale lovgivning, som begrænser den daglige arbejdstid til 
maksimalt 10 timer. Direktivet giver allerede mulighed for fleksibilitet i forbindelse med 
skiftehold – i artikel 17 fastsættes, at når det drejer sig om sikkerhedsaktiviteter, herunder 
sikkerhedsvagter og opsynsmænd, kan den minimale daglige hviletid på 11 timer inden for 24 
timer udskydes, på betingelse af at arbejdstageren efterfølgende får tildelt tilsvarende hviletid. 

Hvad angår ugentlig arbejdstid, hævder andrageren, at sikkerhedspersonales samlede 
ugentlige arbejdstid er på gennemsnitligt 250 timer om måneden, hvilket svarer til 55,5 timer 
om ugen. Eftersom prøvetiden er på seks måneder, og direktivet allerede tillader, at den 
ugentlige arbejdstid kan opgøres som et gennemsnit over 12 måneder, når en kollektiv aftale 
muliggør dette, kan Kommissionen ikke se, at et forbud mod at arbejde mere end 48 timer om 
ugen i løbet af prøvetiden kan skabe store vanskeligheder i forbindelse med arbejdets 
organisering. 

Desuden minder Kommissionen om, at forslaget udspringer af ønsket om at sikre, at ethvert 
samtykke til at arbejde ud over grænsen på de 48 timer, skal gives frivilligt, som det også 
understreges i Domstolens dom i Pfeiffer-sagen1. En arbejdstager, som stadig er under 
prøvetid, er svagere stillet og bør ikke udsættes for urimeligt pres for at acceptere en 
begrænsning af de rettigheder, som vedkommende har i henhold til direktivet. Kommissionen 
minder endvidere om, at Parlamentet hele tiden har støttet et sådant forslag. 

c) forslaget om forpligtelse til at føre regnskab med arbejdstiden
Andrageren opponerer mod Kommissionens forslag om, at når arbejdstagerne benytter opt out
i henhold til direktivets artikel 22, skal arbejdsgiverne være forpligtet til at føre løbende 
opdaterede fortegnelser over de timer, der rent faktisk er blevet arbejdet, og disse fortegnelser 
skal være tilgængelige for myndighederne efter anmodning. Der er ikke fremsendt yderligere 
præcisering af denne indsigelse.  

Kommissionen minder om, at hovedreglen i henhold til direktivet er en øvre grænse for den 
ugentlige arbejdstid på 48 timer, hvilket ifølge Domstolens afgørelse i Pfeiffer-sagen (se 
ovenfor, præmis 100), ”udgør en særlig vigtig regel inden for Fællesskabets 

                                               
1 Pfeiffer (C-397/01 til C-403/01), præmis 81.
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sociallovgivning...” der skal sikre beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. I 
henhold til artikel 22 kan en arbejdsgiver kun kræve, at en arbejdstager arbejder flere timer, 
hvis arbejdstageren frivilligt har accepteret dette. Direktivet sætter ikke nogen eksplicit 
grænse for, hvor mange timer der i en sådan situation må arbejdes, men i artikel 22, stk. 1, 
litra d) fastslås det, at de nationale myndigheder kan gribe ind og forbyde eller begrænse timer 
ud over 48 timers-grænsen af grunde relateret til arbejdstagernes sikkerhed og/eller helbred. 

I denne forbindelse finder Kommissionen, at det er af afgørende betydning for en ordentlig 
beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, at der føres fortegnelser over det antal 
timer, der rent faktisk er arbejdet. Set i sammenhæng med en vidtrækkende undtagelse fra en 
vigtig social rettighed synes dette ikke at udgøre en urimelig byrde for arbejdsgiverne. 
Kommissionen minder endvidere om, at Parlamentet hele tiden har støttet et sådant forslag. 

Konklusion

Forslaget fra 2004 om ændring af retsakt blev ikke vedtaget, da Forligsudvalget ikke opnåede 
enighed den 27. april 2009. Derfor træder de konkrete forslag, som andrageren henviser til, 
ikke i kraft. 


