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Om: Andragende 1841/2008 af A. K., tysk statsborger, om tyske embedsmænds 
arbejdstider

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at der ved gennemførelsen i tysk ret af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 
optræder negative konsekvenser for embedsmænd, som må pendle til og fra arbejde over 
længere afstande. Andrageren er politiassistent og er i forbindelse med en omstrukturering i 
1998 blevet forflyttet til en arbejdsplads, som er beliggende ca. 200 km fra hjemmet. Takket 
være de gældende arbejdstidsbestemmelser har det været muligt at planlægge hans tjenester 
på en sådan måde, at han har haft tilstrækkelig tid til transporten. Det vil ikke længere være 
muligt med de nye bestemmelser, hvilket vil være en stor fysisk og psykisk belastning. De 
tidligere bestemmelser favnede bredt og imødekom både politiets interesser og 
embedsmændenes sociale behov. Flytning er af finansielle, sociale, alders- og 
omstruktureringsmæssige årsager i praksis ikke mulig. Ifølge andrageren kan der dispenseres 
fra direktivets bestemmelser, men man har ikke gjort brug af muligheden. Andrageren 
anmoder om en afklaring.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. april 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Andrageren er politiassistent og klager over en ændring fra 2006 af den tyske 
nationallovgivning vedrørende embedsmænds arbejdstid (Verordnung über die Arbeitszeit der 
Beamtinnen und Beamten des Bundes - AZV), der blev indført som et resultat af 
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gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF). Andrageren fastholder, at de 
nye ordninger for hvileperioder, der er fastsat i AZV, har negative konsekvenser for 
politibetjente, der arbejder på skiftehold og er pendlere.

Andrageren angiver, at han selv og kollegerne før denne ændring arbejdede i en række på 
hinanden følgende skift (sent/tidligt/nat) afbrudt af daglige hvilepauser på 8 timer, men 
derefter fulgt af en lang hvilepause af mindst 48 timers varighed, der kunne anvendes til at 
rejse hjem. Andrageren fortæller, at dette skiftemønster generelt passede de pågældende 
arbejdstagere, opfyldte politistyrkens servicekrav og var fordelagtigt for medarbejdernes 
sociale behov og familieliv. I dag er der i henhold til AZV krav om en daglig hvileperiode på 
mindst 11 timer for hver 24 timers periode, hvilket ifølge andrageren gør det umuligt at 
pendle og er en fysisk og psykisk belastning. 

Andrageren hævder, at selv om visse undtagelser fra direktivets bestemmelser er tilladt, gøres 
der ikke brug af disse. Den tyske Bundestags udvalg for andragender, der henviste 
andragendet til Europa-Parlamentet, fastholder, at AZV i henhold til direktivets artikel 17, stk. 
3, litra c), giver mulighed for at tillade afvigelser fra en 11-timers hvileperiode i forbindelse 
med aktiviteter, som medfører et behov for kontinuitet af service eller produktion. Udvalget 
indrømmer dog, at det ikke er gearet til at varetage de særlige interesser hos pendlere, der 
arbejder i skiftehold.  

Den tyske Bundestags udvalg for andragender hævder, at direktivet ikke giver mulighed for 
andre undtagelser, der kunne være passende for de pågældende politibetjente, og at det derfor 
ikke er muligt at handle på nationalt niveau. I stedet skal der ifølge udvalget træffes 
afhjælpende foranstaltninger på EU-niveau for at løse problemet.

Kommissionen har allerede haft mulighed for at give udtryk for sin holdning vedrørende 
lignende spørgsmål, der blev behandlet i andragende 667/2006.

- Kravene

I arbejdstidsdirektivet fastsættes der for at varetage arbejdstagernes sundhed og sikkerhed 
minimumskrav til daglige og ugentlige hvileperioder. I henhold til artikel 3 skal 
medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får ret 
til en daglig minimumshvileperiode på 11 sammenhængende timer inden for hver 24 timers 
periode. I henhold til artikel 5 skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for 
at sikre, at alle arbejdstagere for hver syvdagesperiode får ret til en sammenhængende 
ugentlig minimumshvileperiode på 24 timer, hvortil lægges de 11 timers daglige hviletid. (I 
artikel 5 fastsættes det ligeledes, at hvis objektive eller tekniske omstændigheder eller 
omstændigheder i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse gør det berettiget, kan den 
ugentlige minimumshvileperiode begrænses til i alt 24 timer (uden de yderligere 11 timer 
omtalt ovenfor). 

I direktivet fastsættes ligeledes særlige bestemmelser for natarbejdere (herunder 
arbejdstagere, hvor der er sandsynlighed for, at de skal arbejde en vis andel af deres årlige 
arbejdstider om natten, som defineret i national lovgivning eller kollektive aftaler). I henhold 
til artikel 8 skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den 
normale arbejdstid for natarbejdere ikke overstiger mere end otte timer i gennemsnit inden for 
hver 24 timers periode.  
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- Bestemmelser om undtagelser 

Direktivet giver dog ligeledes mulighed for forskellige former for fleksibilitet i forhold til 
ovenstående krav. 

Eksempelvis kan der afviges fra bestemmelserne i artikel 3, 5 og 8: 

- hvis der er afstand mellem arbejdstagerens arbejdssted og bopæl - artikel 17, stk. 3, litra a)

- for vagt-, overvågnings- og døgnvagtaktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af 
at beskytte goder og personer - artikel 17, stk. 3, litra b)

- for aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser -
artikel 17, stk. 3, litra c). 

Der kan ligeledes afviges fra bestemmelserne i artikel 3 og 5: 

- for skifteholdsarbejde, når arbejdstageren skifter hold og ikke mellem afslutningen af det 
ene holds arbejde og begyndelsen af det andet holds har mulighed for at tage den daglige 
eller ugentlige hviletid - artikel 17, stk. 4, litra a).

- Betingelser for undtagelser 

Alle ovenstående muligheder for undtagelser er i henhold til artikel 17, stk. 2, underlagt 
kravet om kompenserende hvileperioder. Dette betyder, at hvis en arbejdstager ikke har
mulighed for at tage hele eller en del af en daglig eller ugentlig minimumshvileperiode i 
henhold til en hvilken som helst af disse undtagelser, skal der ydes den pågældende 
arbejdstager tilsvarende kompenserende hvileperioder (undtagen i usædvanlige tilfælde, hvor 
det af objektive grunde ikke er muligt at yde sådanne tilsvarende kompenserende 
hvileperioder). 

EF-Domstolen fastslog i Jaeger-sagen (sag C-151/02), at de tilsvarende kompenserende 
hvileperioder i henhold til direktivet skal indrømmes de pågældende arbejdstagere på 
tidspunkter, der følger umiddelbart efter de tilsvarende arbejdsperioder. Hvis (eksempelvis) 
en arbejdstager kun afholder et 8 timers hvil i henhold til en af undtagelserne, skal den 
resterende af det påkrævede 11 timers hvil afholdes inden for de følgende 24 timer.   

Det bør nævnes, at Kommissionen i 2004 stillede et forslag til retsakt1 om ændring af 
arbejdstidsdirektivet ved at gennemføre en række afbalancerede ændringer af de eksisterende 
regler. Et af elementerne i dette forslag var, at det ikke er nødvendigt at tage kompenserende 
hvileperioder umiddelbart efter de tilsvarende arbejdsperioder, men at de kan ydes de 
pågældende arbejdstagere "inden for en rimelig frist", der fastsættes ved national lovgivning, 
ved kollektiv overenskomst eller aftale mellem arbejdsmarkedets parter. I april 2009 
konkluderede Rådet og Parlamentet, at de ikke kunne nå en aftale om dette udkast på trods af 
to behandlinger og en forligsprocedure. Dette betyder, at udkastet bortfalder, og at EF-
Domstolens fortolkning i Jaeger derfor stadig finder anvendelse. 

                                               
1 Oprindeligt forslag KOM(2004)0607; revideret forslag efter høring af Europa-Parlamentet, KOM(2005)0246.
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- Medlemsstaternes skønsbeføjelser 

Den omstændighed, at der i et direktiv åbnes mulighed for undtagelser, betyder selvfølgelig 
ikke, at medlemsstaterne har pligt til at anvende en af eller alle undtagelserne. Dette forhold 
hører under de nationale myndigheders kompetence. 

Konklusioner

Ud fra de tilgængelige oplysninger skønnes det ikke, at den anfægtede nationale 
foranstaltning er i modstrid med fællesskabslovgivningen. 

Det er uden tvivl i henhold til arbejdstidsdirektivet muligt at sikre fleksibilitet inden for 
tidsplanlægningen af de daglige minimumshvilepauser og længden af de daglige hvilepauser 
for natarbejdere, eksempelvis hvis arbejdstagerne bor langt fra deres arbejdssted. 

Den omstændighed, at der i et direktiv åbnes mulighed for undtagelser, betyder imidlertid 
ikke, at medlemsstaterne har pligt til at anvende en af eller alle undtagelserne. Forudsat at 
minimumskravene i direktivet opnås på effektiv vis, hører det under de nationale 
myndigheders kompetence at beslutte nøjagtigt, hvordan et direktiv gennemføres i praksis. 
Kommissionen har ofte understreget, at den tillægger foreningen af arbejds- og familieliv stor 
betydning, men arbejdstidsdirektivet indeholder ikke lovgivningsmæssige krav i denne 
henseende. 

Dette andragende vedrører forhold, der hører under de nationale myndigheders kompetence."


