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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1616/2008 af Dominique Achispon, fransk statsborger, for den 
nationale politifagforening (SNOP) med medunderskrivere om politifolks 
arbejdstid

1. Sammendrag

Andrageren fremfører, at siden ændringerne den 1. april 2008 af ansættelsesbetingelserne for 
betjente i den nationale politistyrke har de gældende regler i Frankrig været i strid med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter 
af tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Siden denne dato har der ikke været nogen juridiske 
begrænsninger på arbejdstiden, uanset om den beregnes på uge-, måneds- eller årsbasis. Dette 
påvirker sikkerheden og sundheden for de involverede arbejdstagere. Underskriverne 
opfordrer til, at den franske lovgivning om politifolkenes arbejdstid bringes i 
overensstemmelse med direktiv 2003/88/EF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren mener, at den franske lovgivning, som regulerer visse betjentes arbejdstid ('corps 
de commandement') i 'Police Nationale', ikke er i overensstemmelse med 
arbejdstidsdirektivet1. 

                                               
1 Førhen direktiv 93/104/EF; nu Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om 
visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9. 
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Andrageren henviser navnlig til ændringer i den nationale lovgivning og praksis med 
ikrafttræden pr. april 2008. Det fremføres i andragendet, at disse ændringer har betydet, at de 
overarbejdstidstimer, som disse betjente pålægges: 

- ikke registreres eller måles, 
- ofte ikke kompenseres med en tilsvarende hvileperiode, 
- ikke nødvendigvis udbetales til overtidssatser.

I henhold til arbejdstidsdirektivet skal medlemsstaterne af hensyn til arbejdstagernes sundhed 
og sikkerhed sikre, at: 

- alle arbejdstagere har ret til en maksimal ugentlig arbejdstid
- den ugentlige arbejdstid (inklusive eventuel overtid) ikke overstiger 48 timer. 
- alle arbejdstagere har ret til fastsatte daglige og ugentlige minimumshvileperioder. 

Desuden indeholder direktivet visse fravigelser fra og undtagelser til disse krav, som 
gennemgås mere detaljeret nedenfor.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

a) Direktivets anvendelse på nationale politistyrker

Der henvises i andragendet til arbejdsbetingelserne for visse betjente i 'Police Nationale'1, som 
er en væbnet, civil styrke og en del af den franske offentlige tjeneste.  

Arbejdstidsdirektivet fastslår klart og tydeligt, at det finder anvendelse på den offentlige 
sektor2. 
Det indeholder en begrænset undtagelse for visse politiaktiviteter: 

"Dette direktiv finder ikke anvendelse, når særlige forhold i tilknytning til visse specifikke aktiviteter i 
den offentlige tjeneste, f.eks. i de væbnede styrker eller inden for politiet, eller til visse specifikke 
aktiviteter i civilbeskyttelsestjenesterne på afgørende vis taler imod dets anvendelse.
I så fald skal det påses, at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed sikres i videst muligt omfang 
i overensstemmelse med målsætningerne i dette direktiv. ",3

I en række sager vedrørende sikkerheds- og indsatsstyrker i den offentlige tjeneste4, herunder 

                                               
1 I Frankrig er Police Nationale den nationale politistyrke, som er ansvarlig for bekæmpelsen af kriminalitet og 
opretholdelsen af lov og orden i byområderne, mens gendarmerie er den nationale politistyrke, som har et 
tilsvarende ansvar i landdistrikterne: Begge styrker er underlagt indenrigsministeren. 
2 Arbejdstidsdirektivets artikel 1, stk. 3, siger, at direktivet finder anvendelse på "alle former for private og 
offentlige aktiviteter som defineret i artikel 2 i direktiv 89/391/EØF..." ['rammedirektivet om sundhed og 
sikkerhed'].
3 Denne undtagelse, som er indeholdt i rammedirektivet om sundhed og sikkerheds artikel 2, stk. 2, finder også 
anvendelse på arbejdstidsdirektivets anvendelsesområde i kraft af bestemmelserne anført i den foregående 
fodnote.
4 Se eksempelvis Pfeiffer, sag C-398/01, dom dateret den 5. oktober 2004 (redningstjeneste) og 
Personalrat der Feuerwehr Hamburg, sag C-52/04, Domstolens kendelse dateret den 14. juli 2005 (offentligt 
ansatte brandfolk).
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en sag vedrørende en militær politistyrke1, har EF-Domstolen slået fast, at denne undtagelse 
skal fortolkes restriktivt, og at "dens rækkevidde begrænses til det, der er strengt nødvendigt 
for at varetage de interesser, som undtagelsen giver medlemsstaterne adgang til at beskytte". 2

Den korrekte fortolkning er ifølge Domstolen, at sådanne tjenesters 'normale' aktiviteter, 
herunder polititjenester, stadig falder ind under de pågældende direktivers 
anvendelsesområde. Dette gælder, selv hvis den pågældende tjeneste "faktisk står over for 
begivenheder, der pr. definition ikke er forudseelige", eftersom "de aktiviteter, som er 
forbundet hermed under normale omstændigheder… ikke dermed [er] mindre egnede til at 
blive organiseret på forhånd, herunder forebyggelse af sikkerheds- og/eller sundhedsrisici 
samt arbejdstiderne for dens personale." 3

Undtagelsen må så forstås sådan, at den alene henviser til "helt særlige begivenheder, hvor det 
af hensyn til en hensigtsmæssig afvikling af de foranstaltninger, der skal beskytte 
befolkningen mod en alvorlig samfundsfare, er nødvendigt, at det personale, der skal tage sig 
af en begivenhed af denne art, må give absolut første prioritet til disse foranstaltninger, 
således at de kan opfylde deres formål. Dette kan være tilfældet ved naturkatastrofer eller 
teknologiske katastrofer, ved attentater, større ulykker eller andre begivenheder af denne art, 
som er så alvorlige og har et sådant omfang, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger, 
der er absolut nødvendige til beskyttelsen af befolkningens liv, sundhed og sikkerhed, og hvor 
det ikke ville være muligt at udføre foranstaltningerne på hensigtsmæssig vis, hvis alle 
reglerne i [rammedirektivet om sikkerhed og sundhed og arbejdstidsdirektivet] skulle 
overholdes". 4 Domstolen understregede, at "skal de kompetente myndigheder selv i en sådan 
ekstraordinær situation ifølge artikel 2, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 89/391 påse, at 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed sikres 'i videst muligt omfang'." 5

Derfor falder organiseringen af arbejdstid for nationale politistyrker ind under 
arbejdstidsdirektivets anvendelsesområde.

b) Loft for arbejdstid: direktivets krav  

Arbejdstidsdirektivet blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 137, 
stk. 2, i EF-traktaten, som fastsætter fællesskabsforanstaltninger til forbedring af 
arbejdsmiljøet gennem beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed6.

Direktivets hovedformål er at fastsætte minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i 
forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstid7..

I artikel 6 i arbejdstidsdirektivet fastsættes følgende:
"Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for, at det, henset til kravene om at 
                                               
1 Kommissionen mod Spanien, sag C-132/04, dom dateret den 12. januar 2006 (om anvendelsen af 
rammedirektivet om sundhed og sikkerhed på Guardia Civil i Spanien).
2 Kommissionen mod Spanien, præmis 23; Feuerwehr Hamburg, præmis 42.
3 Kommissionen mod Spanien, præmis 25; Feuerwehr Hamburg, præmis 52.
4 Feuerwehr Hamburg, præmis 53-54.
5 Feuerwehr Hamburg, præmis 56. 
6 Det Forenede Kongerige mod Rådet for Den Europæiske Union, sag C-84/94, dom dateret den 12. 
november 1996, ECR [1996] I-05755.
7 I henhold til Domstolens afgørelse indbefatter arbejdstid i denne sammenhæng alle vagtperioder på 
arbejdspladsen. 
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beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, sikres:
(a) at den ugentlige arbejdstid begrænses ved love eller administrative bestemmelser eller ved 
kollektive overenskomster eller aftaler mellem arbejdsmarkedets parter;
b) at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode ikke overstiger 48 timer, 
inklusive overarbejde."

EF-Domstolen har gentagne gange fastholdt, at "under hensyn til såvel ordlyden af artikel 6, 
stk. 2, … som direktivets formål og opbygning, udgør maksimumsgrænsen på 48 timer hvad 
angår den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, herunder overarbejde, en særlig vigtig regel 
inden for Fællesskabets sociallovgivning, der gælder for hver arbejdstager som en 
minimumsforskrift, der skal sikre beskyttelsen af hans sikkerhed og sundhed".1.

Tilsvarende slås det fast i artikel 31, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, at "Enhver arbejdstager har ret til en begrænsning af den 
maksimale arbejdstid…". 2

Domstolen har endvidere anført, at artikel 6, stk. 2, "opfylder følgelig alle nødvendige 
betingelser for at have direkte virkning". 3 Derfor giver den en fællesskabsretlig rettighed til 
personer, hvis minimumsbeskyttelsesniveau kan blive håndhævet over for offentlige 
myndigheder.

c) Loft for arbejdstid: andragerens fremstilling af standpunktet i den nationale lovgivning

Andrageren fremstiller i følgende sammendrag holdningen i den nationale lovgivning 
vedrørende loftet for arbejdstid for 'corps de commandement' i 'Police Nationale':

'Décret' 2000-815 af 25. August 2000 om arbejdstid i den offentlige tjeneste (herunder i 
'Police Nationale') fastsætter i artikel 3, stk. 1, at den ugentlige arbejdstid, inklusive eventuel 
overtid, ikke må overstige 48 timer inden for samme uge, eller i gennemsnit 44 timer om ugen 
i løbet af en periode på tolv på hinanden følgende uger. (Disse grænser ligger et godt stykke 
under loftet på de gennemsnitlige 48 timer om ugen, inklusive overtid, som er fastsat i 
direktivet.)

Artikel 3, stk. 2, i 'Décret' 2000-815 indeholder dog fravigelser fra disse lofter gældende for 
offentlige tjenester, som kræver konstant bemanding for at sikre beskyttelsen af personer og 
varer.  Hvad 'Police Nationale' angår, slås det udtrykkeligt fast i artikel 1 i 'Décret' 2002-1279 
af 23. oktober 2002, at sådanne fravigelser gælder tjenestegørende betjente, hvis opgaver, som 
vedrører offentlig ro og orden, information eller særlige politimæssige funktioner, 
nødvendiggør det.

Herefter foreskriver diverse retlige foranstaltninger, at overarbejdstimer skal kompenseres 
enten ved kompenserende hvileperioder eller overtidsbetaling. Hvad angår den offentlige 
tjeneste generelt, slår artikel 4 i Décret 2000-815 fast, at:

                                               
1 Pfeiffer, præmis 100; Dellas, præmis 49; Vorel, præmis 23. 
2 Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, EFT 2000 C 364, s. 1. 
3 Pfeiffer, præmis 106.
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 " … pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, 
celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a un dépassement des bornes horaires définies par le 
cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté… . 
A default, elles sont indemnisées."

Hvad specifikt 'Police Nationale' angår, foreskriver artikel 2 og 7 i 'Décret' 2002-1279, at 
politibetjentes overtidsarbejde skal kompenseres enten ved overtidsbetaling ('compensation 
indemnitaire') eller ved lige så lange eller tilsvarende hvileperioder1. En 'arrêté' fra juni 2006 
fastlagde udførlige kompensationsregler 2. Den fastlagde endvidere, at ledende personale i 
'Police Nationale' (det såkaldte 'corps de conception et de direction') var udelukket fra en 
sådan kompensationsregel. Imidlertid blev 'corps de commandement' ikke udelukket og drog 
fordel af disse former for kompensation.  

Andragerne klager over, at indenrigsministeren i april 20083, ændrede reglerne, så 'corps de 
commandement' pr. 1. april 2008 ikke længere har været berettiget til at få overarbejdstimer 
udbetalt til overtidssats eller få kompensationstid for meget af deres overarbejde.  

Med hensyn til baggrunden anføres det i andragendet, at politibetjentes arbejdstid blev 
tilrettelagt i henhold til én af to ordninger i overensstemmelse med 'Décret' 2000-815 om 
arbejdstid i den offentlige tjeneste: en 'artikel 10'-ordning, hvor betjenten selvstændigt 
forvalter sin arbejdstid, eller en 'artikel 4'-ordning, hvor betjenten har faste vagter og skal 
måle (décompter) sin arbejdstid. Det konstateres i andragendet, at omtrent 96 % af 
politibetjentene arbejdede i henhold til sidstnævnte ordning.  

'Arrêté' af 15. april 2008 og 'instruction' dateret den 17. april 2008 fastlagde regler, som skulle 
erstatte de regler, der tidligere havde reguleret kompensation for overarbejde i 'corps de 
commandement':

- Betjente, som pålægges at tage en permanence (sammenhængende vagt) uden for normal 
arbejdstid (om natten, på helligdage, i hviletidstimer eller på søndage), er berettigede til 
kompensationstid. Kompensationstidens længde skal svare fuldstændig til den 
sammenhængende vagts officielle varighed, men eventuelt overskydende timer kompenseres 
ikke med kompensationstid eller betaling.

- Betjente, som kaldes på arbejde uden for normal arbejdstid ('rappel de service'), er ikke 
berettiget til kompensation i form af kompensationstid eller betaling for den resulterende 
overtid.

                                               
1 Det ser ud til, at en lige så længe kompenserende hvileperiode skal forstås som én times kompenserende 
hvileperiode for hver overarbejdstime, mens en tilsvarende kompenserende hvileperiode skal forstås sådan, at én 
overarbejdstime, som udløser en overtidsbetaling på eksempelvis 150 %, i stedet kan kompenseres med en 
kompenserende hvileperiode på en halvanden time. 
2 Fastlagt i reglement generale de l'emploi de la Police Nationale (arrêté fra indenrigsministeren dateret den 6. 
juni 2006 og senere ændret ved arrêté af 30 januar 2008). Arrêté fra 2006 henviser endvidere til Décret 2000-
194, som fastsætter detaljer om overtidsbetaling.
3 Ved arrêté af 15. april 2008 til ændring af arrêté af 6. juni 2006 og ved instruction NOR INTC0800092C 
dateret den 17. april 2008, som supplerer og delvist erstatter reglerne indeholdt i en tidligere instruction af 18. 
oktober 2002 INTC0200190C om tilrettelæggelsen af arbejde i Police Nationale.
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- Betjente, som arbejder over ved at blive på arbejde efter deres faste arbejdstid eller 
tilstedeværelsestid ('dépassement horaire de la journée de travail ou de vacation'), er ikke 
berettigede til kompensation i form af kompensationstid eller betaling for den resulterende 
overtid.

- Betjente, som pålægges at stå standby ('astreinte')1, er som hovedregel berettiget til betaling 
for standbyperioden. Afhængigt af de budgetmæssige muligheder kan der gives 
kompensationstid i stedet. Kompensationstid kan være et (fast) timeantal ('compensation 
horaire') eller en hvileperiode ('repos compensateur'). Betjente, som modtager godtgørelse for 
tjenesteudlæg ('allocation de service'), eller som har en tjenestebolig ('concession de 
logement'), er imidlertid ikke berettigede til standbybetaling. [Det fremgår ikke specifikt, 
hvorvidt disse betjente så er berettiget til kompensationstid i stedet.]

Andrageren anfører derudover, at de ændringer, der blev gennemført i 2008, har ændret 
perioden, inden for hvilken hvileperioderne kan gennemføres, hvilket har gjort det 
vanskeligere for politibetjentene at afholde deres hvileperioder. Førhen skulle alle 
hvileperioder gennemføres inden for det kalenderår, hvori de var blevet optjent: Hvis dette 
ikke kunne lade sig gøre af arbejdsmæssige årsager, bibeholdt betjenten retten til den optjente 
hvileperiode2.  'Arrêté' af 15. april 2008 udelukker imidlertid 'corps de commandement' fra 
denne regel. Disse betjentes optjente, kompenserende hvileperioder skal nu afholdes inden for 
syv dage eller (såfremt arbejdsmæssige årsager ('nécessités de service') forhindrer dette) inden 
for en periode på højst otte uger. Kompenserende hvileperioder, som ikke afholdes inden for 
denne otte ugers periode, bortfalder.  

Det skal dog bemærkes, at de relevante bestemmelser i 'arrêté' og 'instruction' af 2008 også 
gælder for hvileperioder, der er optjent i henhold til ARTT- (flekstid) og 
arbejdstidskontosystemer ('compte épargne-temps'), som tilsyneladende ikke berøres af disse 
ændringer. Det fremgår ikke tydeligt af andragendet, hvordan disse systemer fungerer i 
forhold til andragernes overarbejdsopgaver, hvorfor det ville være nyttigt at få flere 
oplysninger om dette forhold.

Andrageren anfører, at 'corps de commandement' reelt set nu er pålagt at tage 
overarbejdstimer alt efter tjenestens behov, uden at der er et loft over timeantallet (inklusive 
overarbejde), og uden at være omfattet af et krav om, at overarbejdstimer kompenseres ved en 
tilsvarende hvileperiode, og under betingelser, som i praksis gør det vanskeligt at afholde de 
kompenserende hvileperioder.

Andrageren fremfører endvidere, at overarbejdstimer i 'corps de commandement' som følge af 
ændringerne i den nationale lovgivning ikke længere registreres eller beregnes af 'Police 
Nationale'. Der henvises i andragendet til breve fra generaldirektøren for 'Police Nationale' 

                                               
1 Astreinte (standby) henviser til en periode, hvor arbejdstageren på arbejdsgiverens ønske skal stå til rådighed 
for sit arbejde, men selv kan bestemme sit opholdssted, indtil vedkommende kaldes på arbejde. Domstolen 
afgjorde i sagen SIMAP, at en vagtperiode, hvor en arbejdstager skal stå til rådighed på arbejdspladsen, i sin 
helhed skal betragtes som arbejdstid i henhold til arbejdstidsdirektivet: En vagtperiode, hvor arbejdstageren selv 
kan bestemme sit opholdssted, indtil vedkommende kaldes på arbejde, skal imidlertid ikke i sin helhed betragtes 
som arbejdstid. I sidstnævnte tilfælde skal kun de timer, der er forbundet med den faktiske ydelse af en tjeneste 
på baggrund af en indkaldelse, tælle som arbejdstid.
2 Décret 2000-815 om den offentlige tjeneste, anvendt på Police Nationale ved arrêté af 3. maj 2002.
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dateret den 16. april 2008 og 14. august 2008, som synes at bekræfte dette forhold.
Andrageren anfører, at dette forhold gør det umuligt at kontrollere den faktiske arbejdstid for 
betjentene i 'corps de commandement' af hensyn til deres sundhed og sikkerhed.

Andrageren hævder, at den franske lovgivning som følge af disse nationale ændringer ikke 
længere overholder direktivets krav om et loft over arbejdstiden for betjentene i 'corps de 
commandement' i 'Police Nationale'.

d) Anvendelsen af fravigelserne indeholdt i arbejdstidsdirektivet 

Arbejdstidsdirektivet indeholder to mulige fravigelser fra den maksimale arbejdstid 
omhandlet i direktivets artikel 6. Fravigelsen i artikel 22 (det såkaldte 'fravalg') synes ikke at 
være relevant i nærværende tilfælde, da Frankrig ifølge Kommissionens oplysninger ikke 
giver mulighed for, at den kan finde anvendelse på de nationale politi- og sikkerhedsstyrker. 
Den anden relevante bestemmelse i direktivets artikel 17, stk. 1, fastslår, at: 

"Artikel 17
Afvigelser
1. Under overholdelse af de generelle principper for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed 
kan medlemsstaterne fravige artikel 3, 4, 5, 6, 8 og 16, når arbejdstidens længde som følge af særlige træk 
ved det udførte arbejde ikke måles og/eller fastsættes på forhånd, eller når arbejdstagerne selv kan fastsætte 
den, bl.a. når der er tale om:
(a) personale med ledelsesfunktioner eller andet personale, der har beføjelse til at træffe selvstændige 
beslutninger…"1

Denne bestemmelse er blevet behandlet i sag C-484/04 Kommissionen mod Det Forenede 
Kongerige, hvor Domstolen fastslog (præmis 16-21), at nationale regler, som anvendte 
fravigelsen i artikel 17, stk. 1, på arbejdstagere, hvis arbejde dels var målt og dels ikke målt, 
eller som kun delvis blev besluttet af arbejdstageren selv, gik ud over det, som direktivet 
foreskriver. 

Det er endvidere væsentligt at bemærke, at generaladvokat Kokott i sin udtalelse i samme sag 
understregede (præmis 29-31), at denne fravigelse grundet vigtigheden af 
arbejdstidsdirektivets sociale bestemmelser bør fortolkes strengt og på en måde, som tager 
højde for direktivets overordnede målsætning om at beskytte arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed. 

Lovændringerne, som omtales i andragendet, er en del af en samlet reform af 'Police 
Nationale' og vedrører etableringen af 'regime d' emploi cadre' (arbejdsvilkår for ledende 
personale) for 'corps de commandement'. Eksempelvis anføres det i brevet fra 
generaldirektøren for 'Police Nationale' dateret den 14. august 2008, at betjentene i 'corps de 
commandement' bør kunne tilrettelægge deres egen arbejdstid på en sådan måde, at en 
gennemsnitlig arbejdsdags timeantal ikke regelmæssigt overskrides, da de nu anses for at 
være ledende personale. 
                                               
1 De andre grupper, som nævnes i artikel 17, stk. 1, (arbejdende familiemedlemmer og 
personer, hvis arbejde knytter sig til kirkers og trossamfunds religiøse handlinger) er ikke 
relevante for dette andragendet.
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Det er imidlertid relevant at noteres sig, at 'corps de commandement' under 'Police Nationale' 
synes at henvise udelukkende til politibetjente på lavt niveau og mellemlederniveau1. Der skal 
desuden tages højde for det behov for overarbejde, der regelmæssigt kan opstå som følge af 
vigtige opgaver betroet til nationale politienheder, og det behov, som opstår i praksis, hvilket 
nævnes i andragendet. 

Det er ikke helt åbenlyst, hvorvidt betjentene på dette niveau i praksis nyder regulær autonomi 
over længden samt tilrettelæggelsen af deres egen arbejdstid. Der skal endvidere undersøges, 
om disse betjente, såfremt de frit kan bestemme deres arbejdstid, kan tilrettelægge hele eller 
kun dele af den. 

Selv hvis 'corps de commandement' skulle nyde tilstrækkelig autonomi til at være omfattet af 
fravigelsen i artikel 17, stk. 1, rejser det spørgsmålet om, hvorvidt ændringerne i den nationale 
lovgivning i 2008 samlet udgør et tilbageslag for den beskyttelse, som disse arbejdstagere 
tidligere nød.

e) Direktivets anvendelse på overtidsbetaling 

Der klages i andragendet over, at medlemmerne af 'corps de commandement' siden den 1. 
april 2008 i henhold til de nationale lovændringer, som beskrives detaljeret i andragendet, 
ikke længere har været berettiget til at få udbetalt overarbejdstimer til en overtidssats, men 
kan udbetales faste satser, som er lavere end de satser, der gælder for normal arbejdstid.  

Det skal imidlertid bemærkes, at arbejdstidsdirektivet ikke indeholder bestemmelser om 
lønforhold (lønsatser eller overtidsbetaling) ud over kravet om, at den årlige ferie skal 
udbetales til arbejdstagerens normale lønsats (som skal sikre, at arbejdstageren økonomisk set 
er i stand til at afholde hele sin optjente ferie).

Som EF-Domstolen slog fast i Dellas:
"skal det imidlertid straks præciseres, sådan som det fremgår af såvel formålet med som 
ordlyden af disse bestemmelser, at [arbejdstidsdirektivet] ikke finder anvendelse på 
arbejdstagernes lønforhold. Desuden følger denne fortolkning nu utvetydigt af artikel 137, stk. 
6, EF, hvorefter de minimumsbestemmelser, som Rådet for Den Europæiske Union kan 
vedtage i direktivform… tilsigter at sikre beskyttelsen af arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed – ikke gælder for lønforhold". 2

Derfor synes en national praksis, hvor overarbejdstimer udbetales til en anden sats end normale 
arbejdstimer eller ikke udløser overtidssatser, ikke at falde ind under arbejdstidsdirektivets 
anvendelsesområde. Dette er en sag, som falder ind under den nationale lovgivning.

                                               
1 Décret nr. 2005-716 (Décret portant statut particulier du corps de commandement de la Police Nationale), 
som omtales på side 5 i bilag VI til andragendet, fastlægger i artikel 3, at 'corps de commandement' i Police 
Nationale udgøres af tre specifikke rangordener: lieutenant de police, capitaine de police og commandant de 
police. Det skal imidlertid bemærkes, at Police Nationale ifølge det franske indenrigsministeriums officielle 
websted også udgøres af 'corps de conception et de direction', der består af flere højtrangerende betjente, såsom 
commissaires de police og commissaires divisionnaires, som udfører de strategiske ledelsesfunktioner.
2 Dellas, præmis 38-39: tilsvarende Vorel, sag C-437/05, Domstolens kendelse dateret den 11. januar 
2007, præmis 32 og 35. 
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Konklusioner

Spørgsmålene, som rejses i andragendet vedrørende overtidsbetaling, synes at falde uden for 
arbejdstidsdirektivets anvendelsesområde. 

Andragendets spørgsmål om længden af politibetjentes samlede arbejdstid synes imidlertid at 
rejse tvivl om, hvorvidt den nationale lovgivning, som regulerer arbejdstiden i 'corps de 
commandement' i 'Police Nationale', er i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivets artikel 
6. 

Det står ikke klart på baggrund af de i andragendet omtalte nationale lovændringer og praksis, 
hvorvidt disse arbejdstageres ugentlige arbejdstid (inklusive overtid) er omfattet af en effektiv 
grænse, eller hvorvidt den kan overstige den gennemsnitlige øvre grænse på 48 timer om ugen 
(inklusive overtid).  

Det står heller ikke klart, om de pågældende arbejdstagere ville falde ind under nogen af de 
mulige fravigelsers anvendelsesområde, især direktivets artikel 17, stk. 1.  

Kommissionen vil i første omgang anmode de nationale myndigheder om en redegørelse for 
ovennævnte punkter.  

Kommissionen har på baggrund af dette andragende indgivet en klage om, at den franske 
lovgivning, der regulerer arbejdstiden for betjente på mellemniveau ('corps de 
commandement') i den nationale politistyrke i byområderne ('Police Nationale') ikke er i 
overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF). 

Kommissionens tjenestegrene vil skriftligt anmode de nationale myndigheder om en 
redegørelse for, hvordan de pågældende love ifølge myndighederne gennemfører direktivet 
korrekt. Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sin opfølgning af 
dette andragende. "


